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Abstract                       The aim of this master-thesis is to explore how the localisation and 
the design effect the conditions for a school-media centre. A school-
media centre is in this study a place where the students seek, nd 
and evaluates information, discuss and exchange ideas. An active 
place for generating knowledge.
The method applied in this study is “Space Syntax Analysis”, a 
quantitative method with visual representation of the results. In 
the theoretical framework, space is the voids between walls, oors 
and ceiling, between furniture and bookshelves. Space is the social 
place where people interact, the interface between architecture and 
the organisation. A space is integrated when it is in contact with 
many other spaces and segregated when it is placed with less 
contact to the others. Syntactic depth is a measure of “steps” from 
one place to another.
I have studied two architecturally different upper secondary schools 
and their school-media centre, built during various decades. The 
empirical data consists of plans of schools and their libraries. The 
plans have been processed in a computer program. 
The result of the study shows that if the school-media centre is 
placed in the integrated part of a school it generates a democratic 
and equal use of the library. When the library is placed more 
segregated in the building some groups have accessibility while 
others are discriminated. 
The school-media centres also showed signicant differences 
regarding to the plans and design. The smaller library with four 
rooms in a suite was syntactically deep and the design counteracts 
with the aim of running an active student-oriented school-media 
centre. The other library was larger, but syntactically more shallow 
with a lot of possibilities for the students to meet and interact. The 
study showed that the space supported an active student-oriented 
school-media centre.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Jag är anställd som bibliotekarie på en grundskola. I likhet med många andra skolor arbetar 
man enligt gällande läroplaner med att införa problemorienterade undervisningsmetoder och 
utforska arbetssätt där eleven själv denierar vad och hur man ska lära sig. Detta självständiga 
lärande innebär bl.a. …”att kunna identiera vad som är centralt att lära, att veta var informa-
tion kan sökas, att utveckla en förmåga att bearbeta informationen samt att utvärdera sitt eget 
lärande ” (Hård af Segerstad m.. 2000, s 13).  

Förändrade undervisningsmetoder och arbetssätt har medfört att skolbiblioteket på min skola 
och andra grund- och gymnasieskolor, börjar användas som ett redskap i undervisningen. 
Bibliotekets uppgift kan då vara att, förutom att främja läslust, fungera som ett rum där 
eleverna i samspel med varandra kan utveckla sin kunskapande förmåga, få tillgång till 
skriftliga och elektroniska källor samt handledning i informationsökning och kritiskt tänkande 
av fackutbildad personal. Läroboken utgör inte längre det enda läromedlet, utan kompletteras 
eller ersätts i många fall med andra informationskällor.

Skolbibliotek har traditionellt varit synonymt med skolans boksamling eller rummet för 
skolans boksamling. Här har skolan haft en ”depå”, bemannad eller obemannad, av skön-, 
fack- och referenslitteratur. All media som köpts in har varit kontrollerad och godkänd av 
bibliotekarier och lärare. Elever och lärare har lånat eller på plats ”hämtat” svaren på lärarnas 
frågor ur innehållet i mediesamlingen. 

Skolbiblioteket kan idag utgöra skolans tvärkulturella och tvärvetenskapliga arbets- och 
mötesplats, men många av dagens skolbibliotek är utformade för en traditionell biblioteks-
verksamhet. Detta medför att de kan fungera dåligt i ett mer aktivt sammanhang - det blir svårt 
att motsvara elevers och lärares behov och förväntningar. Det elevaktiva skolbiblioteket ställer 
nya krav på lokalernas utformning.

Skolbiblioteksverksamhet har haft en hög grad av ordning, tystnad och kontroll, vilket har 
medfört att den inte varit så beroende av hur rummet planerats, annat än som trivselfaktor. 
När nu verksamheten förändras genom nya arbetsmetoder  och användande av nya media som 
t.ex. Internet, uppstår en ny situation. Det rum där denna elevaktiva verksamhet försiggår bör 
rimligen vara mer komplext än bokrummets. Det är tankar kring hur rummet påverkas av 
denna förskjutning i verksamheten som utgör uppsatsens upprinnelse. 

Tidigt i arbetet med denna uppsats läste jag en artikel om skolbibliotek och dess utformning 
som jag fann intressant. Den var skriven av Marjanna Berg de Jong som är verksam som 
forskare vid Institutionen för pedagogik och specialmetodik i Lund. Hon har bl.a. bedrivit 
forskning om hur och var rum för olika aktiviteter bör placeras i en byggnad i relation till 
skol- och förskoleverksamhet (Berg, 1987).  I artikeln beskrivs den teori och metod som hon 
tillämpar, Space Syntax Analysis, utvecklad av professor Bill Hillier m.. vid Bartlett School 
of Architecture, London. Vid ett applicerande av metoden på en byggnad eller ett komplext 
rum synliggörs de underliggande strukturerna som, enligt teorin, påverkar vårt interagerande. 
Resultatet av analysen kan relateras till sociala eller pedagogiska aspekter (Berg de Jong, 
1997, s 90 – 99).
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1.2 Vad är ett skolbibliotek?

Svenska skolbibliotek kan vara utformade på många olika sätt. Ett skolbibliotek kan vara ett 
kombinerat folk- och skolbibliotek tillgängligt endast viss tid av dagen eller via lärare med 
nyckel. Ibland är det ett par bokhyllor i skolans matsal, andra gånger ligger biblioteket i en 
lokal särskilt anpassad för verksamheten (Andersson, 1999, s 14 –15).

Skolbibliotekens olikheter föranledde Statens kulturråd att i slutet av 90-talet utreda de 
svenska skolbibliotekens standard och funktion med utgångspunkt att skolbibliotek är pedago-
giska bibliotek. Det visade sig bl.a. att det förelåg stora skillnader mellan skolbiblioteken 
avseende media, teknik, lokaler och personal vilket t. ex. medför svårigheter när man 
vill utvärdera verksamheten (ibid, s 16). Kulturrådet föreslog därför denna denition av 
skolbiblioteksfunktionen. 

• Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det nns 
resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera informa-
tion och läsupplevelser av alla slag.

• Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens 
behov inom den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i 
övrigt ge biblioteksservice (ibid, s 10).

Gransäterskolan i Håbo har erhållit bidrag från Kulturrådet för att praktiskt kunna utforma 
och utveckla sitt skolbibliotek. Erfarenheterna från detta arbete resulterade i att Kulturrådets 
skolbiblioteksdenition kompletterades. 

• … ett skolbibliotek är ett bibliotek som ser ut och fungerar på ett sådant sätt att det 
utgör ett stöd för elevernas lärande och skolans uppgift att leva upp till läroplanens mål.  
(Ögland, 2002, s 6).

Det nns även denitioner av skolbiblioteksfunktionen på internationell nivå.
FN:s organ för bl.a. utbildningsfrågor, Unesco, har i samarbete med IFLA, International 
Federation of Library Associations and Institutions : Section of School Libraries and Resource 
Centers, utarbetat ett manifest i syfte att stödja utvecklingen inom utbildningsområdet genom 
att lyfta fram skolbiblioteket och dess roll i undervisningen.

Skolbiblioteksmanifest 2002 utgår ifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 
fastslår att skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar samt bidrar till att elever utvecklar 
de färdigheter som krävs för ett livslångt lärande. Skolbibliotekets uppgift ses här vara att 
främja elevers läslust samt lust att lära. Elever ska även tränas i att bli biblioteksanvändare, 
värdera och använda olika typer av information samt erhålla förståelse för olika kommunika-
tionsformer. I skolbiblioteket ska det nnas möjligheter att skapa och använda information 
som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Enligt manifestet ska elever ha tillgång 
till bl.a. fack- och skönlitteratur på olika nivåer, tryckta och digitala informationskällor samt 
en fackutbildad bibliotekarie som stödjer och utvecklar elevers kunskaper i informationsök-
ning och kritiskt tänkande. 
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I skolbiblioteksmanifestet ses skolbiblioteket även som en plats för främjandet av aktiviteter 
som ökar den kulturella och sociala medvetenheten. Skolbiblioteket ska ge elever möjlighet 
att utveckla sin inlevelseförmåga så att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare i ett 
demokratiskt samhälle.
 

En positiv tolkning av Kulturrådets skolbiblioteksdenition ser skolbiblioteket som en integre-
rad del av undervisningen, men ger varje enskild skola möjlighet att utforma skolbiblioteks-
verksamhet i enlighet med aktuell verksamhet och kunskapssyn. Detta anser jag överensstäm-
mer väl med aktuella läroplaner (Lpo 94, Lpf 94) där rektor utifrån målen i läroplan och kom-
munal skolplan ansvarar för det praktiska genomförandet av hur t.ex. arbetsmiljön i skolan 
ska utformas. I Lpf 94 betonas visserligen både biblioteket och tillgång till handledning som 
ett redskap vid informationssökning, men rektor har frihet att utforma elevernas arbetsmiljö 
med andra redskap (Lp0 94, Lpf 94).Vid en mer kritisk tolkning kan formuleringarna ses som 
alltför öppna och inte praktiskt användbara.

Unesco´s och IFLA´s skolbiblioteksmanifest är ett dokument av en helt annan karaktär. Syftet 
med manifestet är att hävda och fastslå betydelsen av skolbiblioteket och dess verksamhet. 
Kopplingen till Unesco medför att manifestet erhåller status och internationell spridning. 
I Skolbiblioteksmanifestet anges dels hur en skolbiblioteksverksamhet ska organiseras, utfor-
mas och bedrivas, men också  dess  ideologiska grundvalar. 

I manifestet ingår, till skillnad från Kulturrådets skolbiblioteksdenition, bibliotekarien som 
en given komponent. Skolbiblioteksverksamheten ska utformas i enlighet med respektive 
skolas behov och förutsättningar där skolbibliotekarien ansvarar bl.a. för den dagliga verksam-
heten samt planering och utveckling av skolbiblioteksverksamheten.

I denna uppsats ses skolbiblioteket, i enlighet med ovanstående denitioner, som en integrerad 
del av skolan, ett redskap och ett stöd för elevernas lärande och skolans uppgift att leva upp 
till läroplanens mål.
I uppsatsen ses skolbiblioteket som främjande av elevers läslust, lust att lära samt utvecklande 
av kunskaper i informationsökning och kritiskt tänkande. Skolbiblioteket kan i detta sam-
manhang bidra till elevernas möjligheter att utvecklas till medborgare i ett demokratiskt 
samhälle.

1.3 Rummets betydelse för verksamheten

Bibliotek är idag en av många möjliga arenor för att få tillgång till information. Biblioteks-
verksamhet är inte längre knuten till en bestämd plats utan pågår även utanför bibliotekets 
väggar. Informationen lagras i ökad omfattning i medier som aldrig ingår i något visuellt 
åskådligt mediebestånd. Den kan nås via Internet oavsett om vi benner oss i biblioteket, 
på resa eller vid vårt köksbord. När vi sitter framför bildskärmar och arbetar med digitala 
medier och ”besöker” ett bibliotek eller en databas kan det omgivande rummet te sig 
ointressant. Rapporter och forskning som bedrivits har dock visat att människan påverkas 
av miljön och att vår upplevelse av miljön får konsekvenser för hur vi fungerar i en 
omgivning. 

Ann Skantze, forskare vid Pedagogiska institutionen i Stockholm har i sin doktorsavhand-
ling ”Vad betyder skolhuset ?” visat att både barn och ungdomar upplever skolhusens 
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utformning och inredning som betydelsefull (Skantze, 1989). Skolmiljöns fysiska utform-
ning påverkar barns föreställningar om vad kunskap och lärande är. Eftersom barn och 
ungdomar skapar mening, bildar kunskap samt löser sina utvecklingsuppgifter både i och 
av miljön, menar Skantze att det är viktigt hur vi utformar skolmiljön – den miljö där de 
tillbringar en stor del av sin tid. Skolmiljön ska visa att barn är välkomna och att kunskap är 
viktig (ibid, s 145). Ett demokratiskt samhälle är avhängigt att dess medlemmar är aktiva, 
deltagande och skapande menar Skantze. Utformningen av skolans miljö måste därför 
stödja elevernas möjligheter att utveckla dessa egenskaper (ibid, s 147).

Arkitekten Gunnar Löwenhielm betonar också den byggda miljöns betydelse. I ”Rum för en 
ny skola” (ett studiematerial producerat för den regeringsinitierade satsningen på införandet 
av IT i skolan, ITIS ) skriver Löwenhielm om utformningen av skolhuset och menar att 
”Den byggda miljön är viktig såväl för att stödja och underlätta verksamheten, men den 
spelar även en stor roll i det man brukar kalla den ”dolda läroplanen”, dvs. vad allt det som 
omger studierna, miljö, organisation, hierarkier, sociala mönster etc. ofta lär eleverna mer 
än vad som sägs i läroböcker och av lärare.” (Löwenhielm, s 10).

Betydelsen av biblioteksrummet har även diskuterats och betonats från bibliotekshåll.
I mitten av 1990-talet genomfördes en undersökning av Sveriges Allmänna Biblioteksför-
ening (SAB), Skolverket och Kommunförbundet. Landets gymnasiebibliotek befann sig 
i ett utvecklingsskede föranlett bl.a. av läroplanens problemorienterade undervisningsmeto-
der och var i stort behov av förbättringar. Bibliotekarier, lärare och rektorer tillfrågades 
om personal, teknik, lokaler, integrering i undervisning m.m. Det framkom bl.a. att gym-
nasiebibliotek ofta är för små (Hedenström 1998, s 9-12). Ett skolbibliotek måste ha ända-
målsenliga lokaler för att kunna fungera, menar Hedenström i en kommentar till undersök-
ningsresultaten. Förutom placering och storlek handlar det också om de budskap som 
nns inbyggda i den arkitektoniska utformningen…”Inbjuder miljön till studier, samtal, 
reektion…?” (ibid, s 11).

Anette Ekström, 1:e skolbibliotekarie vid Skolbibliotekscentralen i Hässleholm ifrågasätter 
om man ens kan prata om skolbiblioteket som pedagogisk funktion utan att ta hänsyn 
till det fysiska rummet (Ekström, 2001, s 120-123). Ekström diskuterar i en artikel i 
bibliotekstidskriften Barn & Kultur betydelsen av bibliotekets placering och rummets 
utformning för att uppnå en god biblioteksmiljö. Skolbiblioteksmiljön ska, enligt Ekström, 
främja lärandet och utgöra ett stöd för den pedagogiska verksamhet som bedrivs på skolan 
samt väcka läslust, nykenhet och erbjuda lärande genom alla sinnen.
 

1.4 Skolbyggnadens anpassning till nya arbetsformer

Många nya skolor byggs och äldre skolor byggs om. När skolans roll övergår från att 
vara styrande och kunskapsförmedlande till att vara elevens viktigaste läromedel och hjälp 
i att systematisera och bearbeta de stora mängder kunskapsstoff han/hon inhämtar utgör 
skolhusens utformning på olika sätt ett hinder hävdar arkitekten Gunnar Löwenhielm 
(Löwenhielm 2001, s 6). Efter de senaste årens ändringar av läroplan och lärarutbildning 
nns det få skolbyggnader som är anpassade till gällande läroplan. Många skolor är 
dessutom mycket slitna och i behov av upprustning. Dagens skolbyggnader byggdes 
när industrisamhället växte fram i Sverige och detta kan man enligt Löwenhielm se i 
skolhusens form och organisation (ibid, s 3-4).
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I ”Rum för en ny skola” beskriver Löwenhielm skolan som en spegelbild av samhället. 
I industrisamhällets skola bedriver eleverna skolarbete i klassrum i enlighet med de 
fastställda tider som schemat anger. Skolan är hierarkiskt organiserad och arbetsuppgifterna 
styrs och formuleras av ”läraren- rektorn- centralmakten”. För att kontrollera om eleven 
tillägnat sig ämnesfakta i de ämnen som man bedriver undervisning i sker kontroll via prov. 
Skolböckerna har facit där det alltid nns ett ”rätt” svar. 

I industrisamhället sker undervisningen t.ex. i särskilda rum. Gränsen mellan arbete och 
ledighet anges genom att pauser tillbringas i andra lokaler och på tider enligt schema. 
Varje ämne har sin egen lokal där undervisningen förmedlas av en lärare från en fast 
punkt i rummet. Disciplinen upprätthålls genom att klassrummen är visuellt och akustiskt 
åtskilda från varandra. Skolans korridorer har som främsta funktion att förbinda olika 
undervisningslokaler – individens kommunikationsbehov har inte beaktats (ibid, s 3-4).

Idag och i framtiden kommer samhället att ställa andra krav på  individers färdigheter och 
kunskaper menar Löwenhielm, där samverkan mellan olika individer med olika kompetens 
är en förutsättning för vi ska kunna utveckla förmågan att formulera frågor och forska 
oss fram mot svaren eller de nya frågorna (ibid, s 5). Hur ska vi göra med våra gamla 
skolhus? Löwenhielm menar att det inte krävs så stora insatser för att få dem att fungera 
i en förändrad organisation med nya arbetssätt, men den enskilda skolans behov och 
förutsättningar är det som primärt kommer att styra utformningen. 

1.5  Svenska ”tumregler” för skolbibliotek
 
Behovet hos bibliotekarier och ansvariga för skolbiblioteksverksamhet att utforma en skolbib-
lioteksmiljö som stödjer den pedagogiska verksamheten i skolan har ökat i takt med att er 
skolor övergår till nya undervisningsformer och ett elevaktivt arbetssätt. 
I samband med t.ex. en ombyggnad av en skola kan det ibland uppstå frågetecken kring 
skolbiblioteket. Kunskap saknas t.ex. om storlek, funktioner och resurser. Detta är, som 
Skolbibliotek Öst formulerar det i ”Tumregler för skolbibliotek”, normalt en fråga som är 
avhängig skolans inriktning och metoder och som lärare och skolledning gemensamt ska 
diskutera och besluta om (Förslag till Tumregler för skolbibliotek 2002). Ibland blir det av 
olika orsaker inget samråd, men ett lokalprogram för skolbiblioteket måste ändå skrivas.

Avsaknaden av byggnormer och riktlinjer avseende skolbiblioteksutformning samt ett ökande 
behov i samband med ombyggnation av äldre skolhus medverkade troligen till att skolbib-
lioteksföreningen Skolbibliotek Öst nyligen påbörjade utarbetandet av s.k. ”tumregler” för 
beräkning av resurser för skolbibliotekslokalens placering, funktion och utformning.

”Tumreglerna” utgörs av en sammanställning av vedertagna uppfattningar samt allmänna 
synpunkter baserade på material som publicerats de senaste åren om skolbibliotek. Tum-
reglerna är avsedda både för grund- och gymnasiebibliotek och ger konkreta anvisningar 
hur bibliotekslokalen, dess placering i skolbyggnaden, vilka funktioner som krävs samt 
storlek på både arbetsrum och grupprum. I ”Tumreglerna” åternns även anvisningar om 
skolbibliotekets målsättning, hemsida, personal samt organisation.

Förutom Skolbiblioteks Öst ”Tumregler” har jag inte funnit några svenska handböcker som 
på ett mer heltäckande sätt tar upp planering och utformning av skolbibliotek. Jag kommer 
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därför att referera till litteratur som berör anglosaxiska förhållanden. Stora likheter nns i 
tankar och praxis mellan länderna, särskilt på gymnasienivå, och exemplen är ofta lätta att 
omsätta till svenska förhållanden.

1.6 Planering av skolbibliotek 

Michael Dewey, verksam vid Departement of Information and Library Studies, University of 
Wales, har utifrån en biblioteksbakgrund och lång erfarenhet av engelsk biblioteksplanering, 
beskrivit  processen, principerna och praktiken kring planering och utformning av skolbiblio-
tek i ”Planning and Designing Libraries for Children and Young People”. Huvudsakligen 
uppehåller han sig kring nybyggda skolbibliotek, men tar också upp frågan om skapandet av 
bibliotek i bentliga skolor (Dewey, 1995, s xiii).

Av de resurser som ett bibliotek/en bibliotekarie förfogar över så har ofta betydelsen av hur 
man kan använda rummet förbisetts anser Dewey. För skolans del, där biblioteket är en del av 
undervisningsresursen, så gäller det att använda rummet på effektivast möjliga sätt. Dessutom 
kan ett välutvecklat biblioteket/mediatek utgöra en del av skolans attraktionsvärde, särskilt 
som många skolor idag konkurrerar om elever (ibid, s 1).

Läget på biblioteket är avgörande för verksamheten. Det är enligt forskning som Dewey 
hänvisar till den viktigaste enskilda faktorn, och vid ett val mellan en större yta och ett bättre 
läge så är läget viktigast (ibid, s 78). I en skola bör biblioteket förläggas till bottenvåningen. 
Om det ligger en våning upp bör det ligga på ett och samma våningsplan. En placering högre 
upp i byggnaden rekommenderas inte (ibid, s 79). Om man inte kan uppnå den centrala 
placeringen av biblioteket så bör man försöka hitta en plats som inte ligger för djupt inne i 
byggnaden. Man kan utgå ifrån platser i byggnaden där det är hög elevtrak, vilket det ofta 
blir nära en huvudingång. Dewey hävdar att biblioteket bör ligga vid en ”genomfart”, men 
inte utgöra en genomfart (ibid, s 81).

De esta föredrar ett centralt placerat bibliotek där eleverna alltid kan ”droppa in” för studier 
eller bara för att umgås, kanske läsa en tidskrift, men man kan också tänka sig att röster 
höjs för ett mer avskilt läge, dit man kan dra sig undan, där lugn prioriteras framför aktivitet. 
Dewey anser dock att ett väl utformat, centralt beläget bibliotek bör kunna uppfylla även dessa 
elevers önskan (ibid, s 79).

För att uppnå så stor exibilitet som möjligt ska biblioteksrummet vara öppet, gärna regelbun-
det i sin grundform. Detta rum måste sedan planeras så att variation och upplevelser skapas, 
ett rum som skiljer sig från klassrummet. För tyst läsning och liknande aktiviteter är det 
bra med ett separerat utrymme, medan informationsteknologi- och AV-material däremot bör 
placeras i biblioteksrummet (ibid, s 129).

Dewey beskriver några modeller för biblioteksplaneringen. Ett tydligt och enkelt exempel 
utgår ifrån en central yta, ett torg i biblioteket. Runt detta torg, med ökat avstånd från centrum, 
läggs de olika funktionerna. Ju mer självständigt arbete som eleven utför, desto längre från 
centrum placeras funktionen (ibid, s 149).

Hur stor yta bör ett skolbibliotek förfoga över?  Dewey anser att ca 1/12 av skolans elever bör 
kunna vistas i biblioteket vid samma tillfälle (ibid, s 66). Dewey hänvisar även till andra sätt 
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att beräkna bibliotekets storlek. I de riktlinjer som på departementsnivå utarbetats för engelska 
skolbibliotek anges att 500 elever på motsvarande gymnasienivå behöver 250 m2  publik del 
+ 150 m2 för studieplatser/ mötesplatser (ibid, s 64 – 65). Detta motsvarar 0,8m2/elev. I den 
senaste versionen av Skolbibliotek Östs tumregler så föreslås det mer modesta 0,4 m2/elev
(Förslag till tumregler för skolbibliotek, 2002).

I detta avsnitt har jag visat några exempel på vad man bör tänka på och hur man i praktiken 
kan gå tillväga vid planeringen av ett skolbibliotek. Vid genomläsning framstår det som klart 
och redigt, lätt att tillämpa. Men i praktiken bildar även så pass handfasta beskrivningar 
olika bilder i våra medvetanden. Vid diskussioner kring skolbiblioteksrummen handlar det 
ofta just om dessa praktiska aspekter, eller så talar vi i termer av estetik, t.ex. om rummens 
proportioner, material och färger. Båda viktiga aspekter på de rum där vi vistas. 

1.7 Tidigare forskning 

Elisabeth Tallaksen Raftse, verksam vid Utdanningsvetenskaplige fakulteten i Oslo har i sin 
avhandling ”Et sted å lære eller et sted att være?” undersökt ”Sosialisering gjennom fysisk-
materielle ressurser” i två gymnasiebiliotek (Tallaksen Rafste, 2001).

Enligt Tallaksen förmedlar arkitektur och rummets materiella förutsättningar värden, betydel-
ser och innehåll (Tallaksen Raftse, s 123). En slutsats angående rummet är enligt Tallaksen 
Raftse att ...”Skolebiblioteket som ’locale’ og sosialt system kommunicerer og interagerer … 
begrensninger og muligheter som fysisk ramme rundt handlingene i elevens hverdagsliv…” 
(ibid, s 386). Tallaksen Raftse använder en metod baserad på bl.a. Giddens teorier om sociala 
system för att analysera hur de materiella förutsättningarna påverkar elevernas användande 
av biblioteksrummet. 

Skolbiblioteket ses som en ”gråsone”, ett ”poröst” rum som tillåter eleverna att fritt välja 
förhållningssätt, var de vill sitta, vad de vill göra osv. (ibid, s 384). Det positiva med 
skolbibliotekets därigenom ”svaga” regelsystem är enligt Tallaksen Raftse det stora mått av 
frihet eleverna kan uppleva, en frihet som ställs i motsats till klassrummets strängt hierarkiska 
uppbyggnad där läraren har den absoluta makten. Likväl som det svaga regelsystemet kan 
ses som en tillgång för biblioteket så visar avhandlingen hur t.ex. en liten men stark grupp 
kan dominera användningen av biblioteket, och då ofta i andra syften än de som kopplas till 
studierna, t.ex. som fritidslokal.

Fil.Dr. Louise Limberg, verksam vid Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet, har på 
uppdrag av Skolverket skrivit en kunskapsöversikt om ”Skolbibliotekets pedagogiska roll”  
(Limberg, 2002). De studier som Limberg tagit del av och refererar till gällande skolbibliotek 
belyser bl.a. betydelsen av biblioteksrummets pedagogiska roll. Limberg hänvisar främst 
till Tallaksen Raftses elevorienterade användarstudie (Tallaksen Raftse, 2002), men även till 
Mark Dressman (Dressman, 1997).  Dressman anser att skillnaden mellan skolbiblioteksrum-
met och skolans övriga rum, avseende utformning och användning, inte är en motsättning 
utan en möjlighet. Limberg menar att Dressmans tankar om en kombination mellan skolans 
traditionella lärorum och skolbibliotekets mer lustfyllda i sig utgör en potiential för utveckling 
av skolbibliotekets pedagogiska roll (Limberg, 2002, s 50).
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Limberg menar dock, med hänvisning till en engelsk studie, att det främst är skolans medvetna 
(eller omedvetna) val av hur man vill organisera sina resurser som styr verksamheten. 
Bibliotekets roll kopplas härigenom direkt till skolans undervisningsstrategi vilket medför att 
biblioteket och bibliotekarien måste förstås utifrån det sammanhang de verkar (ibid s. 8). 
De studier Limberg har studerat visar att … ”Det som främst påverkar bibliotekets roll för 
elevernas lärande är vad lärarna gör, vilken syn på kunskap och lärande de har och vilka 
metoder de tillämpar” (ibid s 29).  

Betydelsen av biblioteket som rum har även avhandlats i en magisteruppsats. Lena Fogelberg 
Carlsson vid Högskolan i Borås, Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap har i 
en  undersökning av en grupp ungdomars uppfattning av bibliotek i samband med branden av 
Linköpings bibliotek visat att bl.a. rummet tillmättes stor betydelse. Det gällde både rummets 
arkitektoniska utformning såväl som dess funktion. I biblioteket fann ungdomarna litteratur att 
läsa, datorer för arbete och kommunikation samt en mötesplats (Fogelberg Carlsson, 2000).

I Sverige har Marjanna Berg använt metoden Space Syntax Analysis för att studera daghem 

(Berg, 1987). Undersökningen är inriktad på verksamhetens organisation och sätter den i 
samband med de lokaler där verksamheten bedrivs. Tydligast resultat erhåller Berg angående 
byggnaderna som helhet. Daghemsbyggnaderna delades upp i två huvudgrupper. Den kom-
pakta byggnaden är grupperad runt en innergård och saknar delar som ”sticker ut”, dvs. delar 
som skapar olika typer av återvändsgränder. Den ”splittrade” byggnaden saknar huvudkropp 
och består av ett antal mindre delar som satts samman, delarna ”sticker ut” och den saknar 
innergård (ibid, s 59).

När det gäller dessa hustypers användning i daghemsverksamhet är Bergs slutsats att den 
kompakta byggnaden bättre stödjer en verksamhet som försöker att skapa kontakt mellan 
barn, barngrupper och personal. Givetvis kan en väl fungerande personalgrupp överbrygga en 
byggnads tillkortakommanden, men det gör arbetet mer tungrott (ibid, s 181).

Enligt Maj Klassons genomgång av svensk biblioteksforskning var forskningen om lokaler 
t.o.m. slutet av 80-talet begränsad. Skrev man om lokaler var det främst folk- eller univer-
sitetsbibliotek som behandlades ur en arkitektonisk aspekt (Klasson 1990, s 38-39). De sök-
ningar efter litteratur som jag har genomfört visar att dessa förhållanden inte har förändrats.

Vid en sökning av litteratur som tar upp utformning av bibliotekslokaler fann jag t.ex. era 
beskrivningar av folk- och universitetsbyggnader t.ex ”Tidernas bibliotek. Malmös nya stads-
bibliotek som vision och verklighet” (1997), ” Kungl.biblioteket. Byggnaden & samlingarna” 
(1998) samt Vilma Hodászy Fröbergs ”Tystnaden och ljuset” (1998) där biblioteksbyggnadens 
utveckling skildras med utgångspunkt i det tidiga Egypten fram till våra dagar. 

Figur 1   Kompakt och splittrad plan 
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Arkitekten Lars Jadelius forskar om offentlighetens arkitektur. Jadelius har bl.a. analyserat 
folkbiblioteksbyggnader för att se hur arkitekturen ska kunna fylla sin uppgift i ett demokra-
tiskt samhälle. Jadelius anser att det är viktigt att studera och värdera t.ex. en biblioteksbygg-
nad och dess arkitektur ...”sedda som resurser i en kreativ, kritisk och demokratisk kunskaps-
process…” (Jadelius 1990, s 103). Frågor om byggnadens lokalprogram och tillkomst samt 
hur arkitekturen kan leva med i verksamhetens utveckling utgör fokus i Jadelius forskning. 

1.8 Syfte och frågeställning

Om biblioteksrummet talar man ofta i termer av estetik, t.ex. om fönstrens skönhet och rum-
mens proportioner, material och färger. Eller så talar men om dess praktiska funktioner, var 
disken ska  stå, var skönlitteraturen och var datorerna ska placeras osv. Viktigt i diskussionen 
om rummet är att skolbiblioteket utgör en yta för elevaktivitet och möten. Eleverna söker 
information, formulerar frågeställningar, diskuterar, funderar och utbyter idéer.  
Hur utformar man rummet så att dessa egenskaper kan utvecklas?

Syftet med denna uppsats är att öka min kunskap om hur placeringen av skolbiblioteket i 
skolan och utformningen av skolbiblioteket påverkar förutsättningarna för skolbiblioteksfunk-
tionen. 

Jag kommer inledningsvis att undersöka betydelsen av bibliotekets placering i två skolbyggna-
der och hur placeringen påverkar tillgängligheten men även försöka utreda vilka som kan 
tänkas ha företräde till biblioteket.

Jag kommer sedan att undersöka skolbiblioteken i dessa skolor för att se hur utformningen av 
rummet påverkar förutsättningarna för skolbiblioteksverksamheten.

För att försöka få svar på mina frågor har jag för avsikt att med hjälp av teorin och metoden 
Space Syntax Analysis undersöka rummets underliggande sociala strukturer. Metoden har inte 
tidigare applicerats på skolbibliotek och undersökningen får därför karaktären av pilotstudie. 
Resultaten kommer sedan att relateras till en biblioteksverksamhet där samarbete, undersö-
kande arbetssätt, läsande och lärande pågår integrerat och sida vid sida, dvs. enligt en allmän 
denition av bibliotekets pedagogiska roll.

Resultaten av den undersökning som jag avser att genomföra kommer förhoppningsvis att vara 
intressant för skolbibliotek med olika inriktningar och arbetssätt. Kanske kan den ge stöd och 
inspiration för olika typer av förändringar. I skolbiblioteket kan man med relativt små medel  
genomföra betydande rumsliga förändringar.
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1.9  Avgränsningar

Undersökningen utgår från planritningar och en inom arkitektur utvecklad teori, Space Syntax 
Analysis. I ett bubbeldiagram kan området som undersöks visas på följande sätt.

    

Verksamhet inbegriper skolbiblioteksfunktionen, både mediesamlingen och aktiviteter som att  
låna böcker, läsa, leta information på Internet, diskutera, sammanställa presentationer osv.
Arkitektur innefattar de fysiska beståndsdelar som byggnader utgörs av t.ex. väggar, tak, golv, 
fönster, dörrar, möbler och lampor. Uppsatsen behandlar den gemensamma ytan, den del av 
verksamheten som påverkas av lokalens utformning.

Avsikten med uppsatsen är inte att värdera, jämföra eller utreda vad som avses med skolbib-
lioteksverksamhet i sig eller hur ett skolbibliotek bör vara. Resultaten av analysen är inte 
relaterade till en bestämd verksamhetsform. Undersökningen av de rumsliga systemen ”skola” 
och ”bibliotek” sker på en kvantitativ nivå. Analysen svarar på hur systemen fungerar ur en 
rumslig aspekt.  Biblioteket blir bibliotek när undersökningsresultaten relateras till en utsaga 
om vad ett skolbibliotek är. Med en annan syn, än den jag redovisar i kapitel 1.2, på vad ett 
skolbibliotek är eller bör vara förändras tolkningen av systemet.

Jag kommer inte att diskutera skolbyggnadens utformning eller skolans pedagogiska plan utan 
bara se på var skolbiblioteket placerats i skolans rumsliga system. Jag kommer inte heller att 
diskutera  skolornas mål för skolbiblioteksverksamheten, utan bara konstatera vad det är för 
verksamhet de säger sig bedriva.  

1.10  Litteratursökning

Det nns lite forskning och lite material i övrigt om man vill fördjupa sig i betydelsen av 
biblioteksrummets/bibliotekslokalens placering och utformning för verksamheten.
Litteratursökningar med relevans för uppsatsens frågeställningar har gjorts i bibliograska 
databaser som t.ex. Libris, Eric, Nordiskt BDI-Index och Artikelsök. Den litteratur som jag 
har haft mest användning av har jag funnit genom att söka i relevanta källors litteraturlistor av 
bl.a Berg de Jong, Hillier och Limberg.

Ett par magisteruppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan samt artiklar om skolbibliotek har 
tagits med eftersom de diskuterat skolbiblioteket utifrån aspekter relevanta för uppsatsen.
Jag har även tagit med Kulturrådets utredning om svenska skolbibliotek samt Unesco´s 
och IFLA´s skolbiblioteksmanifest i syfte att beskriva vad man idag lägger in i begreppet 
skolbibliotek.

Figur 2   Verksamhet - arkitektur

    Uppsatsens 
undersöknings-
      område

   Arkitektur  Verksamhet
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Nationella och kommunala styrdokument för grund- och gymnasieskola ingår i min lit-
teraturförteckning såväl som de studerade skolornas och skolbibliotekens målformuleringar 
avseende skolbiblioteket. 

1.11 Uppsatsens disposition

I uppsatsens första kapitel ger jag en bakgrund till denna studie och försöker ge en bild av 
vad ett skolbibliotek idag kan vara, eller i alla fall strävar efter att vara. Jag har sett på 
biblioteket/biblioteksrummet ur olika aspekter från denitioner till praktiska handledningar 
och tidigare forskning om rum, planering och pedagogisk roll. 
Detta som en bakgrund för att studiens egentliga syfte, att undersöka det rumsliga systemet 
bibliotek och dess placering i skolan, ska kunna relateras till biblioteksvärlden. 

I kapitel 2 beskriver jag den teori som jag använder, Space Syntax Analysis som behandlar 
rummet och dess sociala funktion samt hur den applicerats på några forskningsområden.

I det tredje kapitlet preciseras mitt problem och mina frågor utvecklas. Jag gör också en kort 
beskrivning av den valda metoden, för att läsaren lättare ska kunna följ analysen. I kapitlet 
redogörs också för urval och undersökningens genomförande.

Kapitel 4 utgör en beskrivning av de utvalda skolorna och deras bibliotek. Här kan man se 
bilder och planritningar samt få en kort historik om skolorna och biblioteken.

I kapitel 5 presenteras resultatet av undersökningen. Analyserna är graska och texten försö-
ker vägleda läsaren i tolkningsprocessen.  

I kapitel 6 diskuteras resultatet av undersökningen. Frågor och utsagor sammanställs med 
analysen och slutsatser formuleras.

I kapitel 7 sammanfattas slutligen uppsatsen.
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2 Rummets utformning och sociala funktion

I det följande avsnittet kommer jag att uppehålla mig vid teorier om rummets sociala 
funktioner. Rummet utgörs i dessa teorier av det tomrum som bildas mellan t.ex. väggar, golv 
och tak, möbler och öppningar/dörrar - fysiska realiteter som skapar mötesytor och sätter 
gränser för hur verksamheter och människor använder en byggnad eller ett rum. 
 

2.1 Rummets sociala funktion

Att designa en artefakt, en bro eller en tandborste, är att kombinera en grundläggande funktion 
med ett utseende. Byggnader betraktas ofta på ett liknande sätt, man diskuterar hur de ser ut 
och vad de är tänkta till. Enligt Bill Hillier och Julienne Hanson (Hillier& Hanson, 1984) nns 
det en avgörande skillnad, ett steg till, när det gäller byggnader. Vi använder inte byggnaden 
i sig, dvs. den fysiska massan, utan det är det tomrum som byggnadens väggar, golv och 
tak skapar som utgör vårt egentliga intresse. Enligt Hillier och Hanson är de mönster, de 
interaktioner som byggnadens olika rumsligheter skapar, byggnadens främsta uppgift (ibid, 
s 1).

När det gäller förhållandet mellan form och funktion så vore det enkelt om ett teoretiskt/
praktiskt förhållande klart kunde påvisas. Ett sådant förhållande föreligger inte, enligt Hillier 
och Hanson. Arkitektens förhållande till programmet för en byggnad består av en mängd 
förprogrammerad kunskap om hittills möjliga sätt att lösa problemet, men inte en faktisk 
väg som självklart löser det. Arkitekten väljer en möjlig lösning på problemet, ett sätt att 
kombinera form/funktion gällande en specik byggnad (ibid, s 371).

Enligt Hillier och Hanson kan byggnader beskrivas som fysiska ting, och organisationer som 
abstraktioner. Samtidigt verkar byggnader till viss del bära sociala abstraktioner likväl som 
organisationer ofta innehåller idéer om byggnader. Den gemensamma nämnaren, det gränssnitt 
där de möts, är rummet. Ett rum som inte i direkt form påverkar en enskild person men som 
utgör det sociala rum där människor interagerar. Grammatiken i språket är inte ”materiellt” 
närvarande, ändå styr det hela vår språkliga möjlighet att kommunicera. Rummet utgör på 
liknande sätt gränser och möjligheter för vad som kan hända i en byggnad (ibid, s 373).

Space Syntax Analysis-teorin baseras på bl.a. Dürkheim som i ”The Division of Labour”
 beskriver två sätt att organisera sammanhållningen, solidariteten, i samhället.  Sammanhåll-
ningen kan bygga på ”organic solidarity”, vilket innebär att vi är ömsesidigt beroende av 
varandra genom att vi ”byter” arbete med varandra. Motsatsen till ”organic solidarity” är 
”mechanical solidarity”, där sammanhållningen istället är uppbyggd på att man följer ett 
visst regelsystem, t.ex. de som utvecklas inom olika religioner och yrkeskårer (enl.Hillier & 
Hanson 1984, s 18).

Dürkheim diskuterar även rummet. Den organiska sammanhållningen trivs bäst i en integrerad 
och tät omgivning vilken befrämjar nya kontakter, medan den mekanistiska utvecklas bäst i en 
segregerad och gles miljö (ibid, s 18).
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En organisation som skola eller bibliotek kan teoretiskt beskrivas som en summa av olika 
funktioner men när det gäller att beskriva hur det praktiskt fungerar använder man hela tiden 
byggnaden, rummet för att klargöra. Begreppet ”skola” består av roller och relationer som 
man har givit en rumslig form. I denna rumsliga form behövs gränssnitt/mötesytor mellan 
de olika rollerna. Detta ger byggnaden en rumslig form, en form som i sin tur kan återverka 
på organisationens form. 

För att studera de mönster som byggnadens rumsligheter bildar har Hillier och Hanson 
utarbetat metoden ”Space Syntax Analysis”, på svenska rumslig syntaxanalys, med vars hjälp 
man kan erhålla kvantitativa uttryck för egenskaper hos rumsliga system (Hillier&Hanson,      
s 1). Det rumsliga systemet har med helheten mer än med delarna att göra, relationer inom en 
form av överordnad struktur (ibid, s 33). 

I Sverige har forskning inom Space Syntax Analysis bedrivits främst vid Sektionen för 
stadsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola, under ledning av professor Björn Klarqvist. 
I ”Manual för rumslig analys av städer och byggnader” skriver Klarqvist:

”De rumsliga strukturerna är sociala oavsett om utformningen sker utifrån explicit 
angivna sociala mål eller genom att man implicit överför mål genom att tillämpa 
statliga normer eller genom att kopiera planmönster, eller delar därav, utformade 
av andra. Byggnader och städer är således artefakter fyllda av sociala innebörder. 
Detta betyder att vi kan studera planmönster för att relatera dem till såväl den fak-
tiska användningen som till föreställningar om hur de var avsedda att användas” 
(Klarqvist 1991, s 4) 

Professor Thomas Markus har utifrån sin erfarenhet som praktiserande arkitekt och lärare i 
”Buildings and Power” undersökt hur byggnader utvecklades under upplysningstiden och de 
stora revolutionerna dvs. den franska, amerikanska och den industriella revolutionen. Ett er-
tal typer av byggnader i en form vi ännu känner uppstår, som t.ex. museet, järnvägsstationen 
och skolhuset. Markus utvecklar mot den bakgrunden verktyg för att förstå byggnaden som ett 
socialt objekt. Verktyg att använda på dagens byggnader (Markus, 1993 s xix).

Varje byggnad används av två kategorier, ”invånare” och ”besökare”. I den privata bostaden 
är detta uppenbart. Jag (invånare) bor här och du (besökare) hälsar på. Det kan också 
gälla relationen mellan skolans personal (invånarna) och eleverna (besökarna), det gäller i 
snabbköpet mellan de anställda och kunderna, i sjukhuset mellan personalen och patienterna. 
Det är inte en fråga om vem som är där först eller mest (i ett fängelse kan det ibland 
vara ”besökaren”, dvs. fången som stannar längst) utan istället vem som äger kontroll över 
byggnaden och därigenom ofta har tillgång till större delar av den, som lärarrum i skolan, eller 
egna ingångar till ett museum. De förra ”kontrollerar”, de senare är ”kontrollerade”. Detta 
spel och samspel nns ofta inbyggt i planen, byggnadens uppgift blir att skapa gränssnittet 
mellan grupperna (ibid, s 13).

Ett väsentligt begrepp när det gäller att utvärdera en byggnad är, enligt Markus, att se på 
hur rummen benner sig i förhållande till varandra. Om rummen ligger nära entrén och 
är lätta att nå, som skolans kapphall, sjukhusets entréhall eller baren i puben  så ligger 
de grunt i byggnaden. Om rummen istället  är tillgängliga för ett fåtal och nås efter att 
man passerat ett ertal andra rum så ligger de djupt i byggnaden. Exempel kan vara bank- 
eller sjukhusdirektören, kanske även rektor i en traditionellt utformad skola (ibid s 14). 
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Normalt visar ett läge djupt inne i en byggnad på makt över den interna organisationen. För 
att upprätthålla makten kan ”invånare” som vaktmästare eller receptionist placeras grunt i 
byggnaden, nära entrén, och där fungera som ”kontrollanter”.

Byggnaderna utgör mer än passiva behållare för relationer, de formar genom sin funktion, 
genom rummets organisation och dess form, vad som sker i dem (ibid s 11).  Rum kan skapas 
och placeras så att en fri kommunikation uppstår, så att möten mellan olika sociala klasser, 
grupper och individer underlättas (ibid s 25).

2.2 Starka och svaga program

Julienne Hanson har undersökt  familjens rumsliga organisering av hemmet. Hon har under-
sökt olika typer av hem från tält till slott och bl.a. kommit fram till att även ett rum utan 
tydliga avgränsningar kan innehålla ett noga bestämt rörelse- och uppförandemönster. Ofta så 
invant att vi inte tänker på dess existens (Hanson 1996, s 12).

Bill Hillier skiljer i ”Space is the Machine” mellan starka och svaga program. Program är den 
rumsliga dimensionen av en organisation. En domstol är vanligen ett starkt program. Rummets 
gränssnitt är klart denierat. Varje part har sin egen entréväg, alla möten är kontrollerade, 
alla platser xerade. Programmet är mycket komplext och tar med alla parter i ett mål, 
inklusive åhörarna. Alla delar samma rum och tid. Själva händelsen har med rörelserna att 
göra, mönstren som de agerande följer (Hillier 1996, s 251). 

Det starka programmet kan uttryckas både i den rumsliga organisationen och i den sociala 
organisationen. En kyrka har en relativt svag rumslig organisation (ett enda rum) men en 
oerhört stark social organisation (ritual). Ritualen som utförs är till för att konservera och 
återskapa ett regelsystem (ibid, s 243). I en domstol uttrycks det starka programmet av både 
den rumsliga och sociala organisationen.

Ett annat exempel på ett starkt program  är den formella middagen, med kontrollerad och 
förutbestämd bordsplacering, där måltiden, konversationen och utbringandet av skålar sker 
efter ett schema som de närvarande känner till och accepterar.
Motsatsen utgörs av ett ”mingel-party”, som kan beskrivas som ett svagt program. Dess 
syfte är att, genom rumslig närhet och rörelse, maximera sociala mönster som genererar 
slumpmässiga sammanträffanden (Hillier 1996, s 244).

Enligt Hillier utgör ofta dagstidningsredaktion ett svagt program där medarbetarna hela tiden 
är i kontakt med varandra. Redaktionen är ett ”alla–kan–möta–alla–gränssnitt ”.  Redaktionens 
rumsliga lösningar är till för att stödja kreativitet, förloppen ändras dag för dag. Här verkar 
miljön genererande (ibid, s 252). 

I det svaga programmet så spelar byggnadens och rummets utformning en aktiv roll, den 
utgör det mönster inom vilket det svaga programmet verkar. Reproduktion av kunskap sker i 
den konservativa miljön, i det starka programmet, som stödjer konformitet och bevarande av 
statiska roller. I det svaga programmet, i den generativa miljön, sker istället en produktion av 
kunskap. Miljön stödjer individuell utveckling, samarbete och nya idéer (ibid, s 243, 248).
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Distinktionen mellan starka och svaga program är inte i grunden fråga om att vara värderande. 
Jag tror att vi vill ha båda, men på olika platser och i olika sammanhang. I domstolen önskar 
vi kollektivt ett upprepat uppträdande. Samma brott bör bedömas likvärdigt. En domstol som 
prioriterar spontanitet och individuella åsikter inger knappast förtroende. En tidningsredaktion 
kan även utgöra ett starkt program, med tydlig hierarki, kontroll och frånvaro av individualitet. 
Den typen av redaktion är vanlig i en diktatur.

2.3 Sammanfattning

Teorin och metoden ”Space Syntax Analysis” används för studier av rummets sociala funktio-
ner. En byggnad formar genom rummens organisation och deras form, vad som sker i dem.  
Byggnaden bibliotek är ett fysiskt objekt medan organisationen ”bibliotek” är en abstraktion. 
Mötesytan, gränssnittet dem emellan, utgörs enligt den rumssyntaktiska teorin av ”rummet”. 

Ett program är den rumsliga dimensionen av en organisation. Man skiljer mellan starka 
program, som en domstol eller en formell middag och svaga program som en dagstidningsre-
daktion eller ett ”mingel-party”.

Reproduktion av kunskap sker i det starka programmet där den konservativa och segregerade 
miljön stödjer konformitet och bevarande av statiska roller. 
I de svaga programmet, i den generativa miljön, sker istället en produktion av kunskap. Den 
integrerade miljön stödjer individuell utveckling, samarbete och nya idéer. Dessa förhållanden 
bör ha avgörande betydelse för skolbibliotekens utformning.
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3 Problem och metod

3.1 Frågeställningar

Skolbiblioteken benner sig i en förändringsprocess. Grund - och gymnasieskolor övergår till 
ett mer elevorienterat arbetssätt. Detta medför förändrade krav på skolbiblioteksfunktionen. 

Ett traditionellt skolbibliotek är med Hilliers distinktion ett starkt program. Det starka pro-
grammet styr vårt användande av biblioteket. Alla vet hur de ska bete sig, både de som är 
besökare (låntagare/elever, m..) och de som utgör systemets invånare (bibliotekarier m..). 
Att verksamheten fungerar och fungerar väl är inte i så hög grad beroende av lokalens 
utformning. Rummet kan dock arbeta med eller mot det starka programmet, dvs. det kan vara 
olika svårt att få biblioteksfunktionen att verka i olika rumsliga lösningar.

En förskjutningen sker nu mot ett svagt program för skolbiblioteksfunktionen. Det  medför 
att betydelsen av hur man placerar och utformar ett skolbibliotek har ökat. För att lyckas med 
verksamheten är man nu mer beroende av att rummet stödjer de underliggande intentionerna, 
en skolbiblioteksverksamhet som hjälper eleverna i en kreativ och skapande lärprocess. 
Rummet kan även här arbeta för eller emot det svaga programmet, det stödjer eller motarbetar 
möjligheterna att lyckas med verksamheten.

Mina huvudfrågor för den här undersökningen är:

• Hur påverkas skolbiblioteksverksamheten av bibliotekslokalens placering i skolbyggnaden  ?

• Hur påverkas skolbiblioteksverksamheten av bibliotekslokalens utformning ?

Frågan om bibliotekets placering i skolbyggnaden kommer jag att undersöka utifrån en 
analys av skolornas  integrerade och segregerade ytor. Dessa begrepp förklaras i kap 3.2. 
Analysresultatet av skolan och skolbibliotekens placering kommer att jämföras. 

Frågor gällande skolbibliotekets placering i skolbyggnaden:

• Är  biblioteket integrerat eller segregerat i skolbyggnaden?

• Hur ligger biblioteket i förhållande till övrig skolverksamhet? 

• Stödjer placeringen av biblioteket en skol- och biblioteksverksamhet som är kreativ och 
skapande?

• Påverkar placeringen olika elevgruppers möjlighet att använda biblioteket?

Huvuddelen av undersökningen kommer att koncentreras på biblioteksrummet, hur det är 
utformat och vilka konsekvenser det kan få för verksamheten. En analys kommer att visa 
biblioteksrummets integrerade och segregerade platser. 
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I analysen av själva skolbiblioteket så kommer jag att ställa följande frågor:

• Var är biblioteksrummet/rummen mest integrerat? 
      Vilka funktioner nns respektive lämpar sig i dessa delar av biblioteket? 

• Var är rummet mest segregerat? 
      Vilka funktioner nns respektive lämpar sig i dessa delar av biblioteket?

• Stödjer rummets utformning en verksamhet som konserverar eller genererar kunskap?            

3.2 Beskrivning av metoden

Vad innebär utformningen av ett bibliotek för den verksamhet man vill bedriva?
Jag har sökt och funnit en teori och metod som kan fungera som en nyckel, ett verktyg för 
förståelse av rummets betydelse för skolbiblioteksfunktionen. 

Professor Björn Klarqvist beskriver hur metoden ”Space Syntax Analysis”, rumslig syntaxana-
lys, används och hur man kan tillämpa den i praktiska studier.  Syftet med metoden är att 
kunna relatera den sociala dimensionen med den fysiska byggnaden. Man kan med metoden 
se om ett planritning för t.ex. en stad eller byggnad stödjer eller motverkar de sociala avsikter 
man har (Klarqvist 1991, s 4–5). Analysen utförs med stöd av de matematiska metoderna 
topologisk analys och grafteori (ibid, s 4-5).

Metoden vilar på tre grundantaganden:

• Rumsliga strukturer har en social användning och ett socialt ursprung. Utformandet 
av en stad eller ett hus bygger på människors sociala liv, eller föreställningar härom. 
Byggnader och städer är artefakter fyllda med sociala innebörder. 

• Människan rör sig i rummets ”tomrum”, dvs. hålrummen mellan väggar, murar och 
fasader. Vi rör oss genom dörröppningar, grindar osv.

• Människan rör sig i ett plan. En trappa kan ses som ett rum eller en dörröppning 
mellan två rum.

Två begrepp är grundläggande för analysen, konvex yta och axial linje. En planritning över 
en byggnad kan indelas i konvexa ytor. En praktisk denition av konvex yta kan hjälpa 
förståelsen. Om man tänker sig alla (golv-)ytans sidor som väggar, så kommer du var du 
än benner dig på ytan att kunna se hela golvet. Ingen del av golvet kan döljas bakom 
ett utstickande hörn eller i en indragen nisch; om så är fallet handlar det om en konkav 
yta, som behöver delas igen. 

Den axiala linjen betecknar en siktlinje som det utan besvär går att förytta sig efter. Det 
räcker alltså inte med att man kan se mellan två punkter, man måste också på ett naturligt 
sätt kunna gå och följa linjen.

För att lättare kunna följa tillvägagångssättet så förklaras här mycket kortfattat förhållandet 
mellan planritningar, grafer och axiala linjer.                                                                             
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Sammanfattningen bygger på B. Klarqvists  manual, både gällande 
texten och de bearbetade illustrationerna (Klarqvist 1991). 

Figur 3 visar en planritning över en byggnad med  en punkt, en nod, 
i varje rum. Rummet innanför entrén utgör en konkav yta och har 
därför uppdelats i sina tre konvexa delytor. 
Noden X är utanför byggnaden, och Y är ett av rummen. 

Figur 4 visar hur alla noder sammanbundits till en graf.  Sammanbindningen visar hur man 
kan förytta sig mellan rummen.  Figur 5 visar grafen frilagd från planen.  Figur 6 visar den 
justerade grafen, dvs. ”bilden” graf är införd i en nivågraderad skala där  varje föryttning 
kallas ett syntaktiskt steg. Nivåerna anger systemets djup, här sett från yttervärlden X. 
Utgångsnoden benämns rot, här är X rot.

Figur 7. Varje nod i systemet kan utgöra utgångspunkt, rot, för en justerad graf. Om man i 
stället använder nod Y som rot, förändras grafen. 
Om de esta noderna i ett system nns få steg från roten kallas det grunt. Om ertalet ligger 
långt in i systemet, om systemet har många nivåer och noderna ligger era steg upp i grafen, 
kallas systemet djupt. Systemet är grundare sett från Y än från X.

Ovan har en enkel konvexanalys beskrivits. Om man i stället vill analysera samma byggnad 
utifrån dess axiala linjer så får man gå tillväga på följande sätt. Med dataprogrammet 
”Axman” kan man utföra matematiska beräkningar och presentera resultaten visuellt.

Figur 3   Planritning med konvexa ytor

Figur 4   Konvexa ytor,                          
 sammanbundna     

Figur 5   Frilagd graf Figur 6   Justerad graf, 
  från X                      

 Figur 7   Justerad graf,                                      
   från Y

Figur 10   Syntaktiskt djupFigur 9   Integration
                            

Figur 8   Innan analys
                      



              21

Utgångspunkten är samma planritning. I den förs de axiala linjerna in (Figur 8). Nästa steg 
visar, efter bearbetning i Axman, integrationsanalysen över planen (Figur 9). Rött är integrerat 
och blått segregerat. Detta är en grundläggande analys som ser till byggnaden/rummen som 
helhet.

Integration är ett mått som anger graden av linjens/nodens relativa ”tillgänglighet” för alla 
övriga linjer i systemet. Höga värden på integration betyder kontakt eller nära kontakt med 
ett ertal andra linjer/noder. Låga värden anger segregation, få kontakter och otillgängligt 
placerade i byggnaden.

Om jag vill analysera planen från rum Y så markerar jag linjerna som passerar därigenom. 
Figur 10 visar djupet sett från rum Y. Det är ett syntaktiskt steg från Y till de gröna linjerna och 
två steg till de blå. Varje steg benämns ett syntaktiskt steg.

Syntaktiskt djup anger ett avstånd från en särskild linje/punkt till en annan i systemet. Man 
kan ange djupet, dvs. hur många syntaktiska steg det är från utsidan av en byggnad till 
ett speciellt rum inne i huset. Eller man tar ett rum i byggnaden för att mäta hur många 
syntaktiska steg det är till en annan plats i systemet.  Syntaktiska steg är mått på avstånd 
mellan linjer/noder, men det ska inte förväxlas med ett längdmått som t.ex. meter.

Alla axialanalyser för integration och syntaktiskt djup redovisas 
enligt färgcirkeln (Figur 11). Rött som står för integration och kon-
takt, alt. grunt i systemet mätt i syntaktiska steg.  Sedan följer gult 
och grönt till blått som står för segregation och isolering, alt. att 
linjerna ligger syntaktiskt djupt i systemet. 

Alla beräkningar med ”Axman”(Axman PPC2.5d för Macintosh ) 
har utförts vid Sektionen för Stadsbyggnad, Chalmers Tekniska Hög-
skola.

Alla bearbetade ritningar, justerade grafer och foton är utförda av 
författaren.

3.3 Metodens fördelar och nackdelar

Space Syntax-metoden ger möjlighet att närma sig ett intressant område mellan arkitektur 
och organisation. Den betonar rummets betydelse för den sociala verksamheten. Metoden 
ger underlag för seriösa diskussioner inom ett fält där det nns mycket ”tyckande” men lite 
forskning. Positivt är också dess graska tydlighet, man kan tolka direkt i de visuella analysre-
sultaten samtidigt som det ”under” varje analys nns ett matematiskt material i tabellform för 
beräkningar och grafer. I denna studie har jag stannat vid den visuella redovisningen.

Till metodens nackdelar hör att den är ny och har ett fåtal utövare samt att den, som 
många nya företeelser, inte är allmänt accepterad. Ett begränsat antal analyser har genomförts, 
spridda över olika fält och tidsepoker. Jämförbarheten med min undersökning blir därför låg 
vilket medför att generaliserbarheten kan ifrågasättas.

Figur 11   Färgskala
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3.4 Urval av skolor och skolbibliotek

Jag arbetar som bibliotekarie på grundskolan. Det var naturligt att jag till en början 
funderade på att använda grundskolebibliotek i min undersökning, men insåg snart att 
gymnasiebibliotek var mer lämpade att undersöka. 

Enligt Kulturrådet har gymnasieskolan en längre tradition av ett mer elevaktiva och 
kunskapande arbetssätt. Bibliotek på denna nivå utgör oftare en arbetsplats där eleven, 
individuellt eller i grupp, har tillgång till olika informationskällor och informationsteknik 
för att lösa uppgifter (Andersson 1999, s 26-27).

På ett gymnasiebibliotek är chansen större att det nns både böcker, tidningar och tidskrif-
ter, datorer för informationssökning och ordbehandling. Gymnasieeleven kan få  handled-
ning i att söka och värdera information genom att gymnasiebiblioteken ofta är bemannade 
av fackutbildad personal. Gymnasiebiblioteken är vanligtvis ytmässigt större än grundsko-
lebibliotek vilket borde vara till fördel för den undersökning jag avser att genomföra. 
Metoden ”Space Syntax Analysis”  bygger på delarnas förhållande till varandra och till 
helheten, vilket gör att större system, med er undersökta ytor eller linjer ger mer relevanta 
svar.

Undersökningen inbegrep era platsstudier i informationssamlande syfte. Valet av under-
sökningsort styrdes av närhet till min hemort Uppsala.

Jag började med att jämföra gymnasieskolor i Uppsala kommun. Uppsala hade läsåret 
2001/2002 drygt 7.000 elever fördelade på nio gymnasieskolor (Produktionsplan för 2001/ 
de frivilliga skolformerna).
 
Avsikten var att hitta ett begränsat antal skolor som utgjorde exempel på vanligt förekom-
mande skolbyggnadstyper. De utvalda skolornas bibliotek skulle även de representera olika 
planlösningar. Utifrån ovanstående urvalskriterier valde jag att studera två skolor. 

-   Celsiusskolan med teoretisk inriktning utgörs fortfarande av den enhetliga
gymnasieskolbyggnad som invigdes i slutet av 1960-talet. Biblioteket  är omdisponerat och 
något utvidgat men innehar fortfarande sin ursprungliga  placering i skolbyggnaden. 

-  Fyrisskolan med praktisk/teknisk och teoretisk inriktning började som Praktiska Mel-
lanskolan på 1940-talet och har successivt utökats genom om- och tillbyggnader. Skolbib-
lioteket, invigt 1997, är ett av de senaste tillskotten i skolan. Efter att ha yttat runt i skolan 
till olika lokaler är biblioteket nu ritat och planerat för skolans behov.

3.5 Undersökningens genomförande

För att få tillgång till lämpligt underlag har jag genom Uppsala Stadsbyggnadskontor beställt 
fram och gått igenom ritningsmaterial, valt ut relevanta ritningar vilka sedan distribuerats till 
mig via e-post.
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För att nå enkelhet och läsbarhet har jag i ett bildbearbetningsprogram rensat ritningarna från 
ovidkommande detaljer och texter. Jag har också kombinerat dessa originalritningar med mer 
schematiska ritningar som skolorna använder för att orientera eleverna. Mina ritningar har 
sedan på plats jämförts och justerats enligt faktiska förhållanden.

När det gäller biblioteken har jag på plats ritat in inredningens placering. Vid detta arbete 
har jag främst strävat efter att få relationerna mellan de olika funktionerna; borden, hyllorna, 
golvytorna osv. att stämma. Mindre felaktigheter i skala kan förekomma, vilket inte bör 
påverka resultatet av undersökningen. Metoden använder inte längd-, yt- eller volymmått, utan  
baseras på delytornas relation till varandra och helheten. 

Jag kommer främst att använda metodens graska delar, dvs. den visuella analysen av axiala 
linjer och konvexytor i planritningarna, men också grafer och  justerade grafer.

Den första delen av undersökningen  behandlar hur biblioteket har placerats i skolbyggnaden. 
Analysen genomförs med hjälp av en axialkarta, som bearbetas i programmet Axman. 
Med programmet får man graska, tolkningsbara analyser av hur skolan är uppbyggd. Var är 
skolan integrerad och var är den segregerad? Resultatet  av integrationsanalysen jämförs med 
hur skolan är planerad  och var de olika ämnesblocken, administration och övrig verksamhet 
är belägna. Hur når man biblioteket? Ligger det centralt eller perifert, djupt eller grunt i 
byggnaden? 

Nästa steg har biblioteket som rot och utgår ifrån den bearbetade axialkartan över skolan. 
Här undersöks de olika ämnesblockens placering i förhållande till biblioteket; om det är 
syntaktiskt långt eller nära mellan de olika funktionerna och hur de är placerade i förhållande 
till varandra. Kan vissa elevgrupper och ämnen anses ha företräde till biblioteket på bekostnad 
av andra grupper?

Den andra delen av undersökningen behandlar skolbiblioteket internt, som en värld i sig. Här 
valde jag att först göra en axialanalys med Axman och sedan fördjupa undersökningen med 
en konvexanalys. 

Integrationsanalysen utfördes och resultatet jämfördes med den faktiska utformningen av 
biblioteket. Var nns de olika funktionerna i förhållande till bibliotekets segregerade och 
integrerade områden?

Nästa steg är att utgå från en central punkt i biblioteket, att undersöka biblioteket med infor-
mationsdisken som rot. Vilka möjliga rörelsemönster nns i biblioteket? Är det grunt eller 
djupt disponerat? Stämmer integrationsanalysen med bibliotekets utformning och använd-
ning?

Avslutningsvis sammanställs analysresultaten. Jämförelser av resultaten diskuteras.
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4 Studerade skolor 

Kommunerna är såsom ansvariga för skolverksamheten skyldiga att upprätta en skolplan. I 
Uppsala kommun antogs en ny skolplan i augusti 2001. Skolplanen för Uppsala kommun 
utgår ifrån en helhetssyn på barns, ungdomars och vuxnas lärande. Skolplanen anger att 
skolans uppgift är att skapa grunden för det livslånga lärandet. Eleven ska bl.a. lära sig hur 
man lär, utvecklar sin nykenhet och lust att lära. Skolor i Uppsala kommun ska erbjuda  
” …möjligheter till eget lärande i olika former, som är anpassade till såväl enskildas som 
gruppers behov och förutsättningar ” (Uppsala kommuns skolplan 2001, s 513).

Celsiusskolan har genomgått era organisationsförändringar och byte av rektorer under de 
senaste åren. F.n. nns ingen skriftlig arbetsplan för skolan och därigenom saknas även en 
skriftlig information om bibliotekets roll på skolan.

I den informationsbroschyr som elever får vid terminsstart informerar biblioteket om sin 
verksamhet (Välkommen till Celsiusskolan 2001). Bibliotekets utbud av medier och tjänster 
presenteras. Biblioteket presenterar sig på skolans webbplats som bibliotek och lärcentrum 
(http://www.celsiusskolan.uppsala.se  02-10-08).

I Fyrisskolans styrdokument anges bl. a personalens uppgifter och ansvarsområden på skolan. 
Fyrisskolans bibliotekspersonal ska ansvara för bibliotekets pedagogiska, ekonomiska och 
administrativa verksamhet. Bibliotekspersonalen ska ansvara för bokinköp, utlåning och hjälp 
till  elever och personal med informationssökning och arbete i biblioteket (Styrdokument  
Fyrisskolan 2001, s 13).
 
Biblioteket presenteras på skolans webbplats och i den tryckta elevinformationen som biblio-
tek och lärcentrum, som ett modernt kunskaps- och informationscentrum där traditionella 
biblioteksfunktioner och informationsteknik samverkar (Elevinformation Fyrisskolan Läsåret 
2001/2002) ( http://www.fyrisskolan.uppsala.se  02-10-08)
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4.1 Celsiusskolan 

Celsiusskolan invigdes 1967. Skolbyggnaden ritades av arkitekt Gösta Wikforss och var 
avsedd för ett gymnasium (Seeger 1982, s 28). Skolan är placerad mellan  E4:an, som 
passerar genom Uppsala, och Almtunaskolan, i de östra stadsdelarna. Till Uppsalas centrum 
går man på 15-20 minuter.

Skolan består av en- och tvåplans byggnadskroppar sammanlänkade kring två stora atriumgår-
dar med sittplatser, växter och vattenytor samt konstverk av Olle Baertling. Gymnastikhallen 
är placerad i en fristående byggnad. Intill huvudentrén nns en parkeringsplats.

Figur 12   Celsiusskolan, huvudentré

Figur 13   Celsiusskolan, mot elevcafé Figur 14   Celsiusskolan, atriumgård
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När man närmar sig skolan inger de gula tegelfasaderna  en känsla av stramhet, medan 
skolan invändigt upplevs livlig och ljus genom sina många fönster och båda atriumgårdar. 
Korridorsystemet är lättnavigerat och man upplever en närhet mellan skolans olika funk-
tioner. Elever, lärare och besökare kan använda era ingångar varav en betraktas som 
huvudingång.

Celsiusskolan ser idag ut ungefär som när den byggdes i slutet av 60-talet  Ingen påtaglig 
om - eller tillbyggnad har skett. 

Under läsåret 2001/2002 har Celsiusskolan ca 900 elever. Skolan har en teoretisk inriktning 
där man erbjuder naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och individuellt program med 
olika inriktningar . Skolan har en internationell prol och ett stort internationellt utbyte 
(Välkommen till Celsiusskolan 2001-2002).

Figur 15   Celsiusskolan, planritning



              27

4.2 Celsiusskolans bibliotek

     

Skolans bibliotek är beläget i byggnadens entréplan mellan huvudentrén och en sidoentré. 
Bibliotekslokalen har samma placering som på planritningen från 1969, men har omdispone-
rats samtidigt som ett rum har tillförts. Biblioteket omfattar idag ca 250 m2 fördelat på fyra 
rum, ett större och tre mindre, adderade till varandra i l.
      
Från entréöppningen, där man passerar bibliotekets larmbågar har man visuell kontakt med 
bibliotekets fyra rum, som alla har fönster mot omgivningen.

Entrén leder direkt in till informationsdisk och bibliotekarie i rum  C. Intill informationsdisken 
nns en dator för sökning i katalogen. Genom att biblioteket är anslutet till Uppsala kommuns 
gemensamma katalog kan man även söka böcker som nns på andra bibliotek och anslutna 
skolor i kommunen. I detta rum nns också bibliotekets tidningar, tidskrifter och facklitteratur 
samt en del  av det skönlitterära beståndet.

 

Figur 16   Celsiusbiblioteket, rum A  Figur 17   Celsiusbiblioteket, 
    rum C

 Figur 18   Celsiusskolans bibliotek, planritning
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I rum D nns tysta studieplatser och huvuddelen av bibliotekets skönlitterära bestånd. Refe-
renslitteratur är samlad i rum B - här nns också ett stort bord med läsplatser. Längst in i 
biblioteket nns det största rummet A med  datorer för informationssökning, ordbehandling, 
bild, layout och lm. 

Biblioteket var från början öppnare till sin karaktär och den fasta indelningen inte lika 
markerad. Bibliotekariens rum  mellan B och C var glasat vilket gav visuell kontakt mellan 
A och C. Rum A och B utgjorde ett enhetligt rum. Rum D räknades då inte till biblioteket. A 
var främst en läsesal och medierna fanns i rum C. Man kan notera öppenheten mot den övriga 
skolan genom de tre dörrarna mot korridoren. 

Celsiusbiblioteket är öppet alla skoldagar (Välkommen till Celsiusskolan 2001/2002). Celsius-
skolan bemannas av två heltidsanställda bibliotekarier. Bibliotekets medieanslag ligger på ca 
200.000 kr/år och omfattar bl.a. böcker, tidningar/tidskrifter samt abonnemang på ett antal 
databaser.

Figur 19   Celsiusbiblioteket, ursprunglig plan
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4.3 Fyrisskolan

                                    

Fyrisskolan är en gymnasieskola vid Luthagsesplanaden och beläget intill Fyrisån, relativt 
centralt i Uppsala. Till Uppsala centrum går man på ca 5-10 minuter.

Fyrisskolan består av era sammanbyggda huskroppar som tillkommit under olika perio-
der. 1945 invigdes Praktiska Mellanskolan, hus D, ritad av Uppsalas dåvarande stadsarki-
tekt Gunnar Leche. I början av 1960-talet  uppfördes Tekniska gymnasiet, hus B och C. 
Gösta Wikforss var arkitekt  och därefter  även ansvarig för den om-, till- och nybyggnad 
(hus A,E,F,I) som skedde på 1980-talet (Uppsala bygger på åttiotalet 1992, s 47).

Huskropp D har fyra våningsplan. Byggnad E och F är i två plan medan byggnad A och 
C är i tre plan. Byggnad B och G är i ett plan och byggnad I är skolans gymnastiksal. 
Utvändigt är D-huset putsat medan övriga byggnader är i rött tegel.
 

 Figur 20   Fyrisskolan, huvudentré  Figur 21   Fyrisskolan, entré mot centrum

Figur 22   Fyrisskolan, sektion och plan
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Fyrisskolans korridorsystem är relativt svårnavigerat, bl. a beroende på att det ursprungliga 
D-husets våningsplan inte överensstämmer med de övriga husens. Största problemet uppstår 
av att E- och F-huset ställts intill långsidan på huskropp D och att kommunikationen dem 
emellan sker vid en enda punkt nära entré D. Fyrisskolan har sju entréer i funktion. På ömse 
sidor om skolan nns stora parkeringsplatser.

Fyrisskolan erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och ett specialutfor-
mat Dataprogram. Dessutom anordnar man Energiprogram, Fordonsprogram med ygtek-
nik samt Individuellt program. Nytt för i år är samhällsvetarprogrammet med datainrikt-
ning. Fyrisskolan har även två postgymnasiala utbildningar (Elevinformation Fyrisskolan 
läsåret 2001/2002). Läsåret 2001/2002 har skolan ca 1500 elever.

Figur 23   Fyrisskolan, planritning
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4.4 Fyrisskolans bibliotek
  

1997 invigdes Fyrisskolans bibliotek och lärcentrum,  
ritat av Noark  arkitektkontor och inrymt i hus C. Biblio-
tek och lärcentra omfattar ca 900 m2 fördelat på två plan, 
varav det övre planets yta är på ca 150 m2. 

Bibliotekets entré är belägen i entréplan och ligger i nära 
anslutning till bl.a. centralkapprum/elevcafé och skolans 
matsal.    

                                                                                                               

När man kommer in i biblioteket på entréplan nns det ett bord för grupparbeten. Inga 
medier är placerade i rummet. Från entréplan leder en trappa ned till källarplan. Här pas-
serar man bibliotekets larmbågar. Genom att biblioteket är beläget under mark nns inga 
fönster i ögonhöjd. Relativt mycket dagsljus kommer dock in via de stora, högt placerade 
fönstren, särskilt i den del av biblioteket 
som är öppet i två plan.

I g. 27 ser man en genomskärning, 
axiometri, av biblioteket där  det grå 
golvplanet utgör entréplan. Från entrén 
leder trappan till bottenplan, blått,  och 
en andra trappa tillbaks till  entréplan. 
Entréplan är delad genom en glasvägg 
som markerats med en streckad linje.  
I sektionen, g. 28, ser man biblioteket 
från samma håll som i axiometrin.

Figur 24   Fyrisbiblioteket, entré

Figur 25   Fyrisbiblioteket, trappa till 
    studieavdelning

Figur 26   Fyrisbiblioteket, studieavd. 
    med glasvägg

Figur 27   Fyrisbiblioteket, axiometri
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I g. 29 ser man en planritning över Fyrisbiblioteket och var i biblioteket som sektionen 
(a - a1) har tagits. Bibliotekslokalen i källarplanet kan delas upp i tre delar. Den största 
ytan innehåller bibliotekets mediebestånd: här nns fack-, skön- och referenslitteratur. Här 
är också informationsdisken placerad samt en dator för sökning i skolans och kommunens 
gemensamma katalog.

I denna del nns även tillgång till arbetsplatser och datorer. Referensbiblioteket har glasade 
väggar men inte något anslutet tak, bibliotekspersonalens arbetsrum har glasade väggar och 
nns i direkt anslutning till informationsdisken.

Källarplanets andra del innehåller enskilda studieplatser , klass- och grupparbetsrum samt 
tidskriftsavdelningen. Ett stort antal studieplatser är utrustade med datorer.  Denna del  
består av sju separata rum med fönster mot korridorerna.

Den tredje delen, på ritningen gråmarkerad, innehåller lager, konferensrum och pentry samt 
handikappentré och är främst tillgänglig för bibliotekspersonalen. Handikappentrén har 
därigenom en undanskymd placering.

En andra trappa, för kommunikation inom biblioteket, leder upp till entréplanets studieplat-
ser. Här nns ett större antal dator- och arbetsplatser. Genom en glasvägg har man kontakt 
med entrérummet. Visuell kontakt nns även mellan de båda planen. Från entrérummet och 
studierummet på entréplan kan man se referensbiblioteket och området kring den interna 
trappan.

Biblioteket har under årens lopp befunnit sig på olika platser i skolbyggnaden. Genom den 
nuvarande placeringen har biblioteket utformats i en lokal som anpassats efter verksamhe-
ten.

Figur 28   Fyrisbiblioteket, sektion a-a1
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Figur 29   Fyrisbiblioteket, planritning
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5 Resultat av undersökningen

5.1 Celsiusskolan  

Celsiuskolan är enkelt uppbyggd med långa sammanbindande korridorer i entréplanet och 
trappor till mindre avdelningar på våningsplan två. Varje trappa är en återvändsgränd som 
var och en leder till några lektionssalar/grupprum på plan 2. Till vänster i g. 30 ser man 
integrationsanalysen, utförd i programmet Axman och inlagd i planritningen över Celsius-
skolan. Till höger ser man den frilagda grafen. De halvcirklar, kopplade bågar, som bildas 
markerar trappor mellan entréplan och plan 2. 

Färgerna läses i en skala från rött (här de mest integrerade linjerna) -  gult - grönt - blått (här 
de mest segregerade linjerna). Betydelsen av färgerna är beroende av vilken analys som utförs, 
däremot är alltid ordningen mellan färgerna densamma.

5.1.1 Celsiusskolan, integration – segregation

Vid punkten O i g. 30 står man i korsningen mellan skolans mest integrerade linjer. Den 

Figur 30   Celsiusskolan, integration – segregation
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röda siktlinjen mot biblioteket och elevernas studieceller möter den rödgula linjen som 
passerar elevcafeterian. Här är det också nära till huvudingången och lärarnas rum samt 
skolans ledningsfunktioner. Även matsalen och aulan benner sig efter en rödgul linje. Hela 
korridorsystemet på entrévåningen är därför att betrakta som  skolans integrerade ytor. När 
linjerna går in i någon av salarna på detta plan markeras detta med grön - grönblå färg. 
Integrationens röda – rödgula - gula mötesplatser har övergått i platser som är mer avskilda 
men ändå i kontakt. 

Trapporna (bågarna) mellan plan 1 och plan 2 är gröna/blågröna och salarna på plan 2 
markeras med blått - mörkblått. Varje trappa utgör en återvändsgränd. Enligt analysen nns 
här byggnadens segregerade ytor, med salar och grupprum för språk, naturorienterande ämnen 
och samhällsorienterade ämnen.

5.1.2 Celsiusskolan, syntaktiskt djup från biblioteket

Om man i Axman markerar biblioteket och utifrån detta analyserar planen över Celsiusskolan, 
kan man se och mäta hur många syntaktiska steg man behöver ytta sig för att från biblioteket 
nå skolans olika funktioner. Eller omvänt, hur långt är det från en viss aktivitet till biblioteket?  
Detta betecknas i Axman som Point Depth, (PD) på svenska syntaktiskt djup.  

De centrala korridorer som sammanbinder entréplanet är lätt åtkomliga från biblioteket. Det 
betyder att biblioteket lätt nås från i princip vilken punkt som helst i entréplanet. Den långa 

Figur 31   Celsiusskolan, syntaktiskt djup från biblioteket
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rödgula linjen nås i ett syntaktiskt steg, efter två steg når man de gula tvärkorridorerna, 
studiecellerna samt ett av trapphusen till plan 2. Den motstående gulgröna korridoren är 
belägen på tre steg liksom ett ertal av lektionssalarna på entréplan. Fyra steg, grönt, är det 
till t.ex. matsal, aula, lärarrum och resterande trappor.  Salarna på plan 2 nås efter fyra, fem 
eller sex steg, grönt – blått - blårött.

5.1.3 Celsiusskolan, integration och syntaktiskt djup

När man ser på helheten i analysen integration – segregation g X och jämför den med det 
syntaktiska djupet sett från biblioteket så är likheterna slående. Båda analyserna visar i princip 
samma bild av skolan. Eftersom kommunikationsytorna i hela bottenplanet är integrerade 
uppnås ett liknande resultat oberoende av om man tar t.ex. biblioteket, elevcafeterian, lärar-
rummet eller aulan som utgångspunkt för en analys av syntaktiskt djup.

Byggnaden är en kompakt byggnad, inga utstickande delar i entréplan, däremot består plan 
två av sex ”återvändsgränder”. Det är trappan som yttar dem ett steg bort från de integrerade 
områdena på entréplan, inga långa ”tarmar” där man i många steg åtskiljs från skolans integre-
rade områden. Lektionssalarna och grupprummen på plan två är segregerade i byggnaden. Det 
gör dem lämpade för aktiviteter som är lugna och avskilda.

Om man sedan ser till hur skolan disponerar sina ytor kan man se hur den faktiska använd-
ningen står i samklang med analysen av skolans integrerade och segregerade platser. Från de 
integrerade områdena har man direktkontakt med bl.a. bibliotek, matsal, aula, elevcafeteria, 
lärarrum och skolans ledning. Här nns samtidigt skolans viktigaste arbets-, mötes- och 
sociala funktioner placerade där elever möter elever, lärare och övrig personal. Grupparbeten 
och möten direkt relaterade till skolarbetet såväl som oväntade dito kan uppstå. Nära skolans 
integrerade mötespunkt O nns mycket lämpligt elevcafeterian placerad.
Skolan är ett svagt program, i huvudsak lämplig för ett elevorienterat, forskande och utveck-
lande arbetsätt.

5.1.4 Celsius bibliotek, integration – segregation 

Celsius bibliotek består av fyra rum i l, A, B, C och D. Rum A rymmer främst datorarbets-
platser och rum B bibliotekets referenslitteratur samt ett grupparbetsbord. I rum C nns entré, 
informationsdisk, bibliotekariens arbetsyta, tidskrifter och facklitteratur och i rum D nns 

Figur 32   Celsiusbiblioteket, integration - segregation
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skönlitteratur och enskilda studieplatser. En analys i Axman av rummets integrerade och 
segregerade linjer syns i g. 32.  När man kommer in genom entrédörren i rum C så når man 
genast  den långa röda linjen, bibliotekets integrerade linje. Den röda linjen sammanbinder 
alla rum. Det är fri sikt och rörelse efter linjen.  Övriga ytor i biblioteket är blågröna – 
mörkblå, vilket visar att de är segregerade.  

5.1.5 Celsius bibliotek, syntaktiskt djup från informationsdisken   

  

En analys i Axman över bibliotekets syntaktiska djup sett från ytan framför informationsdis-
ken i rum C ger ovanstående resultat. 

Den röda linje som utgör ytan framför disken representerar också bibliotekets entré. Den gula 
långa linjen genom rummen representerar ett syntaktiskt steg, liksom den kortare tvärlinjen i 
rum C. Två steg, de gröna linjerna, nns i lika hög grad i alla fyra rummen. Tre till fyra steg, 
blå - mörkblå, är tvärlinjer i rum  A, B och D vilket visar att rummen benner sig på samma 
syntaktiska djup från infodisken nära bibliotekets entré.

Figur 33   Celsiusbiblioteket, syntaktiskt djup från informationsdisk 
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5.1.6 Celsius bibliotek, konvexanalys

Genom att dela in biblioteket i konvexa ytor kan en mer detaljerad analys utföras.
All fri golvyta har delats in enligt g. 34. Antalet ytor är 34. De olika ytorna har numrerats och 
förbundits med varandra, g. 35. Den graf som bildas har sedan frilagts i g. 36. Rum A utgörs 
av  23- 34, rum B 16-22, rum C 1-11 och rum D 12-15. Korridoren utanför entrédörren utgör 
utgångspunkt, rot, för denna graf. (Cirkeln med ett kors inuti). Varje rum har i detta fall inom 
sig någon form av cirkelrörelse, vilket ger möjlighet till alternativa vägar (ringar). Mellan 
rummen nns det dock bara ett alternativ för föryttningar (23-16;16-3;2-12) .

Figur 34   Celsiusbiblioteket, konvexa ytor Figur 35   Celsiusbiblioteket, konvexa ytor, 
    sammanbundna

Figur 36   Celsiusbiblioteket, frilagd graf

Figur 37   Celsiusbiblioteket, justerad graf från korridor



              39

Överfört till en justerad  graf, g. 37, så ser man hur biblioteket, trots sin begränsade yta är 
relativt djupt. Det är många steg när man ska förytta sig mellan olika punkter. Inga smitvägar 
nns. Biblioteket är 9 nivåer djupt, med korridoren utanför som nivå 0. En justerad graf av ett 
enstaka bibliotek kan vara svår att bedöma. När man jämför med andra bibliotek ser man att 
de uttrycker något väsentligt om bibliotekens utformning.

Om man ritar om grafen så att golvytan framför infodisken utgör rot, g. 38, dvs. att man har 
samma utgångspunkt som i föregående Axman analys, så blir grafen i det närmaste likadan. 
Biblioteket är även härifrån relativt djupt, 8 syntaktiska steg, och  det bildas ett träd eller en 
buske utan samröre mellan de olika grenarna.  Roten 1 delar biblioteket i två huvudgrenar 
som man alltid måste passera både när man kommer in i eller ut från biblioteket och när man 
passerar från rum A eller B på väg till rum C och D eller vice versa. Framförallt visar det att 
biblioteket från nod 1 framför infodisken har utformats för att utöva kontroll av besökarna. 

Grafen tydliggör bibliotekets tillkortakommanden. Den begränsade ytan har ändå ett stort 
djup. Ett förtydligande exempel: En elev behöver hjälp och uppsöker bibliotekarien. Bibliote-
karien lämnar sin sökdator vid 6 och de beger sig till referenshyllan. (6,5,1,3,16,18,19,22) 
Elev och bibliotekarie uppsöker därefter elevens enskilda studieplats för att studera 
elevens frågeställning. (22,19,18,16,3,1,2,12,14)  Tillsammans söker de upp en dator 
där bibliotekarien fortsätter att handleda eleven i informationssökning i elektroniska 
källor. (14,12,2,1,3,16,23,24,26,29,32) Bibliotekarien går tillbaka till informationsdisken. 
(32,29,26,24,23,16,3,1,5). Varje föryttning mellan bibliotekets funktioner sker genom ett 
ertal nivåer i grafen. (I ovanstående exempel mellan 8 – 11 nivåer).

Figur 38   Celsiusbiblioteket, justerad graf från informationsdisk 
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Det är alltså främst rummen i l med en dörr mellan varje rum som orsakar de långa 
strukturella avstånden. Det är ytorna 23,16, 3,1,2,12 som blir den huvudsakliga rörelseyta 
man måste passera för att nå bibliotekets olika funktioner. Dessa ytor är nyckelytor och 
tillsammans sammanfaller de till en väsentlig del med den långa siktlinjen i Axman-analysen. 

5.1.7 Celsiusbiblioteket, integration, syntaktiskt djup och konvexanalys

Resultatet av analyserna visar ett bibliotek som saknar en naturlig övergång mellan integre-
rade och segregerade ytor. Det nns bara en integrerad plats, den långa siktlinjen mellan 
rummen, och den utgör bibliotekets huvudsakliga kommunikationsled. Nära  dess mitt,  
framför infodisken, nns en mötespunkt för all rörelse. Men inget i bibliotekets utformning 
kan fånga upp mötet, inga stolar, soffor eller grupparbetsmöjligheter nns inom räckhåll.  
Dess enda funktion blir därför kontroll av verksamheten. 
  
Konvexanalysen tydliggör bilden av bibliotekets utformning. Systemet är djupt trots att det 
inte består av så många noder, och den justerade grafen visar på en buske med spretande 
grenar. De ringar som ändå nns är inom ett och samma rum, alternativa rörelsemönster 
saknas. Inom vart och ett av rummen nns möjlighet till möten men som helhet består 
biblioteket av öar, återvändsgränder, utan egentlig kontakt sinsemellan.

Bibliotekets utformning stödjer en verksamhet enligt ett starkt program, en biblioteksverksam-
het i traditionell form med tydliga uppföranderegler och stor kontroll. Det starka programmet i 
biblioteket skiljer sig alltså från det svaga programmet i skolan som helhet.



              41

5.2 Fyrisskolan

Fyrisskolan består av ett antal olika byggnader adderade till varandra vid olika tidpunkter. 
Några hus är också fristående enplansbyggnader i nära kontakt med huvudbyggnaden. Äldst 
är byggnad D medan biblioteket hör till skolans senaste ombyggnader. De ursprungliga bygg-
naden D ligger 1/2 plan över de övriga byggnaderna. Den planritning som analyseras utgörs 
av en förenkling som accepterar skolans synsätt att ett plan inte bryts trots nivåskillnader. 
(Se g. 22.)

5.2.1 Fyrisskolan, integration – segregation

Fyrisskolans mest integrerade område, markerat med en röd halvcirkel i g. 39, är ett trapphus 
mellan entréplan och plan 2 . Biblioteket liksom övrig verksamhet som ligger på källarplanet 

Figur 39   Fyrisskolan, integration - segregation
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är segregerat. Segregerade är också de separata byggnaderna och en centralt belägen korridor 
på plan 2.

Från det röda trapphuset sprider sig det integrerade området. Den rödgula korridoren på 
entréplan som passerar matsalen och biblioteket, de rödgula och gula korridorerna på plan 2 
och den röda trappans förlängning till plan tre är alla integrerade ytor.

En stor del av skolan i övrigt, t.ex. hela det översta planet och ett stort antal av skolans 
lektionssalar, är grönt – blågrönt, och utgör relativt segregerade områden. Här ligger t.ex. 
elevernas cafeteria på entréplan och entrén till biblioteket.

5.2.2 Fyrisskolan, syntaktiskt djup från biblioteket
 

Figur 40   Fyrisskolan, syntaktiskt djup från biblioteket
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Om man utgår från biblioteket som skolans centrum, markerar alla ytor som det omfattar i 
Axman, och sedan analyserar Fyrisskolans planritning så får man en annan bild av skolan. 
Ett syntaktiskt steg, rödgul linje, har man till korridoren utanför bibliotek och matsal. På två 
steg, gulröda linjer, når man elevernas  umgänges/ mötesytor med elevcafé och trappan upp 
till aulan som nns på plan 2. Tre steg, gult, för in i ett antal salar, lärarnas utrymmen och 
matsalen. Fyra och fem steg, grönt – grönblått, ansluter sedan en stor del av skolans korridorer 
och klassrum. Sex steg, blått,  har salarna i källaren. Mörkblått och est syntaktiska steg från 
biblioteket ligger den korridor som i föregående analys var mest segregerad. Centralt placerad 
men ändå längst bort.

5.2.3 Fyrisskolan,  jämförelse integration – segregation och syntaktiskt djup

Fyrisskolans mest integrerade platser är en trappa mellan plan 1 och plan 2 samt några anslu-
tande korridorer som endast används som kommunikationsleder till klassrum. Få aktiviteter är 
därmed placerade inom det integrerade området. I det segregerade området nns biblioteket 
och datadelen på källarplanet, de fristående byggnaderna och korridoren centralt på plan två.

Biblioteket ligger intill det område där skolan placerat sina allmänna funktioner som t.ex. 
elevcafé, matsal, aula och personalrum. När man analyserar det syntaktiska djupet från 
biblioteket så framträder en helt annan bild av skolan än den som integrationsanalysen visar. 
Närheten till skolans allmänna funktioner är uppenbar, och trapphuset utanför biblioteksentrén 
binder på ett fåtal steg ihop den naturorienterande delen av skolan med elevcafé och bibliote-
ket. På större syntaktiskt djup benner sig språk och samhällsorienterade ämnen och något 
djupare nns områdena för teknik. Längst bort, på störst syntaktiskt djup från biblioteket, nns 
den centrala korridoren som används för språk och samhällsorienterade ämnen.

Skolan är byggd i en splittrad form, med många återvändsgränder, särskilt gäller det hus E 
och F. Det bidrar till stora syntaktiska djup, det nns få alternativa vägar och ibland bara en 
möjlig väg mellan olika platser i skolan. 

Om man ser till skillnaderna i analyserna så kan man konstatera att skolans utformning 
inte stödjer ett arbetssätt där möten, samarbete och genererande av kunskaper prioriteras.  
Byggnadens splittrade form och dess dåliga samstämmighet mellan integrationsanalys och det 
syntaktiska djupet från biblioteket / andra allmänna funktioner visar en byggnad mer lämpad 
att konservera än att utveckla. Ett starkt program, i skolvärlden ofta liktydigt med ett  hierar-
kiskt program med strama regler, passar bättre för byggnaden än dagens elevorienterande, 
forskande och utvecklande skola.
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5.2.4 Fyrisskolans bibliotek, integration – segregation

Fyrisskolans bibliotek är i två plan med ingång från skolans entréplan och med huvudsaklig 
verksamhet i källarplanet. Från bibliotekets källarplan kan man ta en trappa till läsutrymmen 
på entréplan, vilka ligger avskilda från bibliotekets entré med en glasvägg.

När man kommer ner för trappan så når man genast bibliotekets mest integrerade del. Här 
nns en mindre torgyta i direkt anslutning till informationsdisken. De tre linjer som med 
röd - rödgul - gul färg anger att det är de mest integrerade linjerna möts i detta torg. I anslut-
ning till detta område, gulgröna - gröna linjer,  nns skön- och facklitteratur. Med samma 
grad av integration hittar man också enskilda läsplatser, grupparbetsrum och tidskrifter. De 
mest segregerade platserna inne i biblioteket är entréavdelningen och de på samma plan 
belägna studieplatserna vilka utmärks med mörkblå linjer. Inte fullt så segregerat, innanför en 
glasvägg, och markerat med blågrönt – blått,  nns referensbiblioteket.

(I entrérummet  nns ett större bord för gruppstudier, men inga medier nns tillgängliga. 
Larmbågarna nns nedanför  trappan, vilket gör att rummet kanske lika gärna skulle kunna 
behandlas som om det ligger utanför biblioteket.)

Figur 41   Fyrisbiblioteket, integration - segregation



              45

5.2.5 Fyrisskolans bibliotek, syntaktiskt djup från informationsdisken 

När man utgår från torgytans röda linjer för att analysera det syntaktiska djupet i biblioteket 
ser man hur ett ertal gulröda  linjer, ett syntaktiskt steg, sprider sig och delar in hela 
källarplanet. Hela planet kan alltså nås efter bara ett steg. På två syntaktiska steg, gulgröna 
linjer, nås skönlitteraturen och facklitteraturen, referensbiblioteket, infodisken, tidskrifterna 
liksom trappan till entrén. På tre steg, grönt, nns bl.a. resterande referensbibliotek, ett par 
grupprum och ett datorrum samt trappan till studieplatserna på entréplan. Blått, på störst 
syntaktiskt djup i biblioteket, benner sig i princip hela entréplanet, både de enskilda- och 
gruppstudieplatserna samt bibliotekets entrérum. 

Figur 42   Fyrisbiblioteket, syntaktiskt djup från informationsdisken
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5.2.6 Fyrisskolans bibliotek konvexanalys

Fyrisskolans bibliotek har delats in i sina konvexa 
ytor. Antalet är 47. Den frilagda grafen visar 
ett sammanhållet system av era möjliga vägar 
(ringar) i källarplanet, med entre (1-6), och läsplat-
ser  (45-47) på  entréplanet som två utstickare. 
Trapporna betecknas med streckade bågar.

Överfört i den justerade grafen visar gur 46 först en graf med korridoren utanför entrén 
som rot. Biblioteket är 8 nivåer djupt. Ett exempel: Man kan ta sig igenom hela biblioteket 

Figur 45   Fyrisbiblioteket, frilagd graf

Figur 44   Fyrisbiblioteket, 
    konveka ytor, 
     sammanbundna

Figur 43   Fyrisbiblioteket, 
   konvexa ytor

Figur 46   Fyrisbiblioteket, justerad graf från korridor
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från roten genom att passera nod 1,6,7 till källarplanet och sedan nå läsplatserna på entréplan 
genom nod 25,26,45,46,47. Lika djupt från entrén ligger också en del av referensbiblioteket, 
44. Merparten av bibliotekets konvexa ytor nns på två av nivåerna, 5 och 6. 28 av sam-
manlagt 48 ytor nns här och ser man på grafen så kan man se många ringar, dvs möjligheter 
till alternativa vägar. ( Ex. 7,15,22,17,16,7 eller 16,32,29,30,16 osv.)

Om vi i stället utgår från torgytan 7 framför infodisken, ser vi hur grafen plattats till. Den 
innehåller nu endast 5 nivåer, systemet är mycket grunt. Från ytan 7 nns det kontakt med 
15,16,25,8,9,6. Från dessa ytor når man direkt eller på två steg en merpart av bibliotekets 
funktioner. På nivå 2 och 3 nns 32 av sammanlagt 48 ytor. 

Överallt uppstår det ringar som visar att de olika ytorna står i kontakt med varandra, t.ex 
7,16,30,29,25,7 eller 16,33,36,35,34,29,30,16.  Det relativt stora biblioteket visar sig platt 
och med stor kontakt mellan de enskilda ytorna. Det är nära mellan de olika funktionerna, 
det syntaktiska djupet begränsas till ett fåtal nivåer.  Analysen visar ett bibliotek lämpat för 
samarbete och möten men har ändå kvar avskilda platser för grupparbeten och enskilt arbete, 
t.ex. 23,24,21,20,19,18,46,47. 

5.2.7 Fyrisbiblioteket, integration, syntaktiskt djup och konvexanalys

De tre genomförda analyserna av Fyrisbiblioteket visar på stora likheter. Biblioteket har en 
symmetrisk övergång mellan de integrerade och de segregerade platserna, och planen visar 
på en mängd möjliga alternativa vägar (ringar). När man väljer torgytan framför infodisken 
som utgångspunkt för analysen i Axman ger den i stora drag samma resultat som analysen av 
bibliotekets integrerade och segregerade platser. Konvexanalysen visar att systemet är grunt 
trots de relativt många ingående noderna. 

Användningen och utformningen av lokalerna, med infodisk och torg som centrumpunkt, sam-
manfaller med rummets egna förutsättningar visat i integrationsanalysen. Det betyder att en 
verksamhet som vill att eleverna ska mötas och samarbeta sannolikt stöds av biblioteksrum-
mens utformning. Samtidigt nns möjligheter för den enskilda eleven att nna lugna platser 
där man kan arbeta ostört. Det är ett relativt svagt program i biblioteket som skiljer sig från det 
starka programmet i skolan som helhet.

Figur 47   Fyrisskolan, justerad graf från informationsdisken
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6 Diskussion 

6.1 Bibliotekets placering i skolan

I en skola på gymnasienivå rör sig elever och lärare mellan allmänna funktioner som t.ex. 
aula, bibliotek, matsal och mer specialiserade delar av skolan, t.ex. ämnessalar. De allmänna 
funktionerna bör ligga centralt och lättillgängligt. De andra mer specialiserade funktionerna 
som ämnessalar m.m. kan ligga mer perifert. 

I Celsiusskolan överensstämmer skolans disposition av lokalerna med ovanstående och man 
kan se i integrationsanalysen att de allmänna funktionerna benner sig i skolans integrerade 
område och att de enskilda ämnessalarna benner sig i de mer segregerade delarna. 
Det syntaktiska djupet mellan biblioteket och ämnessalarna visar ett symmetriskt och grunt 
system. Biblioteket är tillgängligt för elever och lärare oberoende av ämnesval.

I Fyrisskolan är det stora skillnader mellan resultatet av integrationsanalysen och det sätt 
skolan valt att placera sina allmänna och specialiserade funktioner. Skolans integrerade 
område utgörs av ett par trappor och några intilliggande korridorer. Här nns några ämnessalar 
men inga allmänna funktioner. Elevcafé och matsal benner sig i mer segregerade områden 
av skolan och biblioteket som huvudsakligen är placerat i källaren nns på en av skolans 
mest segregerade platser. 

Det är få syntaktiska steg från biblioteket till vissa av skolans ämnesområden men desto er 
till andra ämnesområden. Det uppstår härigenom olikheter i hur ämnen och ämnesgrupper kan 
tillgodogöra sig biblioteksfunktionen och skolans övriga allmänna funktioner.

Dewey m.. framhåller betydelsen av bibliotekets centrala placering i skolan. I andra hand 
bör det placeras nära en huvudingång. Analysen av skolorna visar på betydande fördelar med 
en central placering. När det gäller de olika ämnesblocken har alla på Celsiusskolan, oavsett 
ämne, relativt likartad tillgång till biblioteket. Biblioteket är lätt att nå och placeringen stödjer 
därigenom ett elevorienterat arbetssätt.  Skolan behandlar därigenom gällande biblioteksfunk-
tionen sina elever och olika utbildningsprogram på ett jämlikt sätt.

När man betraktar skolbibliotekets och övriga allmänna funktioners placering i Fyrisskolan 
ser man tydligt att tillgängligheten är rangordnad. Nära biblioteket och på våningsplanen 
direkt ovanför nns de naturorienterande ämnena och data, i hus D och i den segregerade 
korridoren i hus E, nns språk och samhällsorienterande ämnen. Längst bort i skolan samt 
i de externa byggnaderna, med störst avstånd till biblioteket, nns teknik och praktiska 
utbildningar placerade. 
 
Skolan är från början ett tekniskt gymnasium och en teknisk yrkesskola, en inriktning som 
fortfarande dominerar i utbudet av program.  Är placeringen av biblioteket en fråga om 
ämnenas status på skolan? De ”nyttiga” ämnena i centrum, humaniora med god status men 
inte lika ”viktigt” i mellanzonen och de praktiska utbildningarna med lägst status på störst 
avstånd. Avsiktligt eller inte medför skolbibliotekets placering i Fyrisskolan att de olika 
ämnesblocken ligger på olika syntaktiska djup från biblioteket. Undersökningen visar hur 
vissa ämnen när det gäller tillgång till biblioteksfunktionen favoriseras på andra ämnens 
bekostnad. 
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Den centrala placeringen visar sig inte bara ha med tillgänglighet i allmänhet att göra. Om 
man på en skola väljer att arbeta enligt ett elevorienterat och forskande arbetssätt, så stödjer 
en central placering av biblioteket framförallt ett jämlikt användande, och ger därigenom 
större möjligheter till spännande tvärvetenskapliga samarbeten. Om skolan organiseras enligt 
ett svagt program, med integrerad och tät miljö som stödjer möten och samarbete och i 
förlängningen ett genererande av kunskap är biblioteksplaceringen betydelsefull. 

I den kompakta Celsiusskolan stödjer utformningen enligt ett svagt program att eleverna möts 
och samarbetar.  Den undervisning man bedriver strävar här som på många andra skolor mot 
ett elevorienterat och undersökande arbetssätt, vilket också är ett uttryck för ett svagt program. 
Byggnadens och verksamhetens svaga program kan därigenom stödja varandra.

I den splittrade Fyrisskolan så är ämnesblocken mer segregerade, det blir svårare att nna 
naturliga, ämnesöverskridande mötes- och samarbetspunkter. Skolan lämpar sig i sin utform-
ning mer för ett starkt program medan undervisningen strävar mot ett svagt. Skolans utform-
ning stöder inte den pedagogiska inriktningen.

Min studie stöder därmed Marjanna Bergs slutsats att en kompakt byggnad är att föredra 
framför en splittrad när samarbete och möten eftersträvas.

Det framgår i analysen att bibliotekets placering i skolorna påverkar tillgängligheten, och i 
förlängningen en mer jämlik biblioteketsanvändning.  Biblioteket kan förutom att stimulera 
och utveckla kunskaper även stödja elevens kulturella och demokratiska utveckling, något 
som framhålls av bl.a. Unesco i deras biblioteksmanifest.

6.2 Bibliotekens utformning

Biblioteken på Celsiusskolan och Fyrisskolan uppvisar skillnader som är viktiga för den 
verksamhet man bedriver och avser att bedriva. Båda biblioteken kallar sig bibliotek och  
lärcentra. I elevinformationen presenteras de som en plats där eleverna kan söka och arbeta 
med information. Detta kan man tolka som att man har för avsikt att bedriva en skolbiblioteks-
verksamhet som fungerar stödjande i ett undersökande och elevorienterat arbetssätt.

Celsiusskolan som helhet visade i sin plan på många viktiga och framsynta lösningar. Men när 
man passerar dörren till biblioteket möts man av en helt annan bild. Jag talar nu inte om den 
faktiska verksamhet som bibliotekarierna bedriver, utan endast om de rumsliga förutsättningar 
de har för att skapa ett lärcentra. Rummen visar sig genom sin placering i l vara allt annat 
än lämpade för det ett elevorienterat och undersökande arbetssätt. I konvexanalysen ser man 
hur den relativt begränsade ytan ändå skapar stora syntaktiska djup. Biblioteket upplevs även 
vid besök som trångt, med sina 250 m2 (knappt 0,3 m2 /elev ) till 900 elever är det långt under 
Dewey´s rekommenderade  0,8 m2/elev och lägre än Skolbibliotek Öst ´s  0,4 m2/elev.

Genom att man i biblioteket har isolerat funktionerna mellan de olika rummen och i det 
största rummet endast  kan arbeta med datorer, så verkar utformningen åtskiljande. Den långa 
siktlinjen som framkommer i axialanalysen, styr all kommunikation och medverkar till att 
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främst kontrollera vad som händer. Enligt Thomas Markus kan man se på placeringen av
funktioner i termer av invånare och besökare.

 Vid ingången, med kontroll över siktlinjen genom biblioteket och uppsikt över larmbågarna 
nns entrédisken placerad. Givetvis fungerar placeringen kontrollerande. Samtidigt medför 
placeringen att det är lätt för eleverna att hitta bibliotekarierna, om de är där och inte 
ute i biblioteket för att stödja eleverna i deras arbete. Genom att bibliotekarierna rör sig i 
biblioteket, hjälper elever, kompletterar mediesamlingen, startar om en dator osv. är disken 
relativt ofta obemannad, vilket visar att kontrollfunktionen inte är prioriterad.

Biblioteksrummen i Celsiusskolan motverkar med sina rumsliga lösningar förutsättningarna 
för en verksamhet som  ska utveckla samarbete och generera kunskap. Biblioteket är utformat 
för att användas i en traditionell biblioteksverksamhet, ett starkt program, som en stor bank 
av färdig kunskap som eleverna kan tillgodogöra sig. Den verksamhet man bedriver som 
lärcentra som strävar efter, ifrågasättande, diskussioner och skapande av kunskap är däremot 
ett svagt program. Rummet stödjer därmed inte de ambitioner man har med verksamheten. 
Celciusskolan som helhet stödjer genom sin utformning ett jämlikt, undersökande och fors-
kande arbetssätt, samtidigt som utformningen inne i biblioteket motverkar dessa strävanden.

Utifrån den nuvarande utformningen av Fyrisskolan som helhet kan man se att biblioteket 
placerats nära de allmänna funktionerna som aula, elevcafé och matsal, men långt från skolans 
integrerade delar. Detta medför att ämnesblocken har en ojämlik tillgång till biblioteket. 

I  motsats till Celsiusskolan visar Fyrisskolans bibliotek på en stor samstämmighet mellan 
integrationsanalysen och en verksamhet som stödjer ett elevorienterat och undersökande 
arbetssätt. Analysen av djupet i biblioteket sett från infodisken visar ett symmetriskt och 
grunt system med relativt få syntaktiska steg. Biblioteket med sina 900 m2 (0,6 m2/elev) är 
storleksmässigt  mittemellan Deweys rekommenderade 0,8 m2/elev och Skolbibliotek Östs 0,4 
m2/elev och upplevs rymligt och innehållsrikt.

I konvexanalysen som förtydligar bilden av biblioteket, kan man se många ringformationer 
vilket innebär att det nns ett ertal alternativa rörelsemönster i biblioteket. Det nns alltså 
möjlighet att fritt röra sig inom biblioteket vilket stimulerar spontana möten. Genom att 
grupparbetsplatser nns både i bibliotekets centrum och dess periferi så kan möten leda vidare 
och befrukta de uppgifter eleven försöker lösa. De enskilda arbetsplatserna nns främst i 
utkanterna av biblioteket. Där bildas återvändsgränder och det skapas lugna och relativt tysta 
arbetsplatser – en bra placering för koncentration.

Fyrisskolans bibliotek är syntaktiskt grunt med närhet mellan funktionerna. Det nns en jämn 
övergång från integrerade områden till mer segregerade. Nära de mest integrerade linjerna 
nns det centrala ”torget”, information/utlåningsdisken, sökdatorn för katalogen och viss 
facklitteratur.  Skönlitteratur och övrig facklitteratur nns i ett mellanområde, så även vissa 
enskilda arbetsplatser. Referensbiblioteket ligger mer segregerat bakom en dörr, men glasväg-
gen ger ändå närhet och visuell kontakt med övrig verksamhet. Genom att referensrummet är 
öppet genom två plan har man även kontakt med entrevåningen. Mest segregerat ligger grupp- 
och enskilda arbetsplatser på entréplanet.

Även i Fyrisbiblioteket är informationsdisken placerad nära larmbågarna vilket betonar biblio-
tekariens kontrollfunktion. Men disken kan vara obemannad, till exempel när bibliotekarien 
hjälper en elev på en annan plats i biblioteket, vilket medför att kontrollaspekten minskar. 
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Placeringen beror även på platsens tillgänglighet, dvs. att det är lätt för eleven att hitta till 
informationsdisken.

I Fyrisskolans bibliotek kan man se att de rumsliga förutsättningarna stödjer en verksamhet 
som tillämpar ett svagt program, dvs. en verksamhet som utvecklar samarbete, stödjer möten 
och därigenom medverkar till genererande av kunskap. Både bibliotekets utformning och 
verksamhet stödjer det svaga programmet. 

Fyrisskolan som helhet är, enligt Hilliers teori och metod, utformat för ett starkt program, för 
hierarkiska arbetsformer och motverkar därmed en elevorienterad undervisning. Skolbibliote-
ket är däremot utformat enligt ett svagt program som stödjer ett mer jämlikt och forskande 
arbetssätt.

Tidigare forskning har visat att skolbyggnaden och skolbiblioteksrummets utformning är 
betydelsefull och kan utgöra en resurs i en kreativ, kritisk och demokratisk kunskapsprocess. 
Tallaksen Raftses avhandling är intressant att relatera till den undersökning som jag har utfört.

Tallaksen Raftse har genomfört en undersökning av två gymnasiebibliotek med syfte att öka 
förståelsen för hur de materiella förutsättningarna påverkar användandet av biblioteksrummet.
Avhandlingen om elevers bruk och upplevelser av skolbiblioteket bygger på användarstudier 
och Giddens teorier om sociala system. Min undersökning av två gymnasieskolor baseras på 
Hilliers teorier och metoden Sapce Syntax Analysis och behandlar enbart förutsättningarna 
för en verksamhet. Tallaksen Raftse har möjlighet att dra slutsatser om faktiska förhållanden 
baserade på användarstudier, medan slutsatserna i denna uppsats endast utgör en teoretisk 
utsaga och en grund för fortsatta studier.

Det är först när jag går vidare, genomför platsstudier och integrerar dem med erhållna 
analysresultat som det blir riktigt intressant. Hilliers metod, Space Syntax Analysis, stödjer 
också denna arbetsgång. Genom att utföra platsstudier kan jag se i vilken mån det faktiska 
utfallet stödjer erhållna analysresultat och möjligheten att dra meningsfulla slutsatser uppstår. 
Det är först i detta skede som en jämförelse mellan Tallaksen Rafstes avhandling och min 
undersökning är möjlig och kanske också meningsfull. 

Resultaten av min undersökning har dock visat att Bill Hilliers teori och metod är användbar 
och kan säga något väsentligt om skolbibliotekets sociala förutsättningar. Undersökningsresul-
taten har givit mig en baskunskap om rummet som är möjlig att relatera till önskad verksamhet 
där rummet kan arbeta för att stödja eller motverka den verksamhet man avser att bedriva.

6.3 Förslag till förändringar av skolorna och biblioteken

Under arbetet med analyserna så kommer tankar om hur man, sett ur skolbibliotekets perspek-
tiv, kan förbättra skolbibliotekens placering och utformning.

När det gäller Celsiusskolan så visar analysen av skolans planritning att det nns goda 
grundförutsättningar att skapa en elevorienterad och undersökande verksamhet.  Skolans 
kompakta form och var man placerat de olika funktionerna spelar en viktig roll. Det nns 
givetvis andra lösningar än den kompakta byggnaden som skulle kunna verka på ett liknande, 
kanske ännu bättre sätt. Skulle en  byggnad utformad som ett kugghjul, där t.ex. skolbibliotek 
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och andra allmänna funktioner nns i det runda centrum med specialutrymmen för ämnen 
och andra behov av lugn och koncentration i kuggarna fungera exemplariskt? Här borde ett 
extremt grunt system uppstå som gör verksamheten mötesintensiv men också lätt att anpassa 
till förändringar. Men samtidigt så skulle en sådan lösning kanske försvåra en framtida 
expansion.

Hur skulle man då kunna förändra biblioteket på Celsiusskolan med utgångspunkt i analysen? 
Främst bör alternativa vägar för rörelsemönster skapas. I princip så kan man ta bort väggarna 
mellan rum A, B och C. (Väggen mellan A och B fanns ju inte heller med i det ursprungliga 
biblioteket.) Hyllor för medier och möbler kan skapa mer varierade rum i rummet och 
biblioteket får mötesplatser där man kan stanna upp, kanske även sätta sig ner och diskutera. 
Rum D kan vara kvar som ett lugnare och tystare alternativ för enskild läsning.

Om man inte förändrar planen för biblioteket, dvs. bygger om biblioteket,  så kan man 
ändå spränga den nuvarande uppdelningen av rummens funktioner. Utveckla mötesytan  i 
entrérummet C, behåll kanske bara tidskrifterna och sökdatorerna. Ställ in en soffa, några 
bekväma stolar och ett grupparbetsbord. För in andra medier och grupparbetsbord i nuvarande 
datarum A, t.ex.  facklitteratur och viss skönlitteratur och för ut delar av datorparken i det 
övriga biblioteket. I rum B kan ett av de stora datorborden stå, i rum C några enskilda 
datorer, kanske de för lm och bild.  Rum D kan behålla de enskilda arbetsplatserna, kanske 
bara kompletteras med några enkla datorer som klarar att vara ”skrivmaskiner”. Området 
i korridoren utanför biblioteket kan också få mindre bord för grupparbeten och möten. 
Studierummen på andra sidan korridoren skulle då kopplas närmare biblioteksverksamheten. 
Biblioteket expanderar på detta sätt utan ombyggnader, visar mer öppenhet  och mindre vilja 
att kontrollera.

För Fyrisskolans del är det svårt att se någon förbättring som möjliggörs genom enkla 
förändringar. Genom att man i utbyggnaderna på båda sidor om ursprungshuset D har valt 
att lägga våningsplanen en halvtrappa lägre, så har man skapat en barriär som svårligen kan 
försvinna. 

Fyrisskolans egentliga centrum bör på sikt tas bättre om hand. För att området skall få 
någon reell funktion så behöver man bygga om skolan, eller i alla fall ta bort några väggar 
och öppna hela området mellan D, E o F- huset, så att kommunikationen där blir friare. 
Sannolikt så måste man även göra någon form av tillbyggnad som  kan koppla hus C så att en 
innergård bildas. Därigenom skulle kommunikationerna förändras och skolan förskjutas mer 
mot den ingång skolan själv betecknar som huvudingång. Det nuvarande elevcaféet kan då bli 
lektionssalar eller en stor yta för samarbete, kanske det nya vidgade biblioteket, om det inte 
funnit sin plats i skolans nya centrum? 

Kan utformning av biblioteket på Fyrisskolan förbättras? Analysen visar att utformningen är 
bra. Utifrån analysen och Deweys forskning så är förbättringar ändå tänkbara. Idag är många 
av datorerna placerade i särskilda utrymmen, i avskilda rum. Förstörelse och stöld av delar 
förekommer och delar av datorparken stängs därför ofta av. Enligt Dewey borde man försöka 
integrera datorerna i de olika rummen, sprida dem i biblioteket. Det skulle stödja användandet 
och minska negativa gruppbeteenden.

Det betyder att vissa rum i utkanterna av biblioteket i stället blir grupparbetsrum, kanske med 
endast en tillgänglig dator, och att medierna sprids mer i biblioteket. Nu nns alla medier inom 
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området för kontroll från infodisken medan datorerna som man har problem med nns utanför. 
En spridning av medierna skulle göra hela biblioteket mer jämlikt och mer kraftfullt stödja 
spontana möten över ämnesgränserna. Den centrala torgytan, med sin föredömliga placering, 
borde också expandera, med mer mötesmöjligheter, sittytor och grupplatser i direkt närhet. 
Jag kan ändå undra över varför huvuddelen av verksamheten ska försiggå i en källare. När 
man byggde om den gamla gymnastikhallen, varför la man inte biblioteket på entréplanet, 
med direkt, visuell och tydlig koppling till elevkapphall och café ? De segregerade ytorna 
hade då hamnat på källarplanet, lämpade att dra sig undan till för att arbeta enskilt eller i 
grupp. En lösning som inte skulle ha placerat biblioteket närmare skolans integrerade platser,  
men det hade placerat biblioteket i ett aktivare förhållande till elever och övriga allmänna 
funktioner på skolan.
 
6.4 Alternativa biblioteksutformningar

I uppsatsen har skolbiblioteket förutsatts vara en rumsligt enhet, dvs. placerat på en bestämd 
plats i skolan. Andra typer av skolbibliotek kan dock tänkas. Röster höjs för och försök 
pågår  med ett spridande av biblioteket i skolan. Jag tror att det är en mindre lyckad väg.  
När man sprider ut bibliotekets medier i skolan så missar man den viktiga möjligheten till 
de möten som biblioteksrummet ger. Möten mellan elever med olika arbetsuppgifter. En av 
skolans få tvärvetenskapliga arbetsplatser försvinner. Om man för ut biblioteket och skapar 
olika depåer blir det svårt att upprätthålla  standarden på mediebeståndet. Om bibliotekets 
medier sprids efter ämnesblock så minskar de ämnesöverskridande mötesmöjligheterna, om 
det istället bildas ett ertal ”minibibliotek” så kan en redan ansträngd budgeten få svårt att 
räcka till.

Det tidigare kontrollerade biblioteket, där varje bok eller tidskrift var utvald av bibliotekarier 
och lärare, förändras nu inifrån. Sökdatorerna med Internet, placerade innanför och utanför 
biblioteket, gör att man som elev kan hitta allt från intressanta avhandlingar till den mest 
lögnaktiga propaganda eller hela skalan från skönlitteratur till pornogra inom bibliotekets 
väggar. Biblioteket blir i stället en plats där man söker, nner, utbyter idéer och diskuterar, dvs 
en yta med en påtagligt social betydelse.

Ett samlat bibliotek ger ett större utbud av både fack- och skönlitteratur. Det samlade 
biblioteket ökar möjligheten att det nns en bibliotekarie till hands att rådfråga. Böcker inte 
bara lästränar eleverna, dvs. gör dem språkligt medveten, något som är ett absolut måste 
när man söker information på Internet, utan hjälper dem att förstå sig själv och andra – en 
förutsättning för att kunna utvecklas till medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Det intressanta på sikt med skolbiblioteket är om det kan utvecklas till den sociala mötesyta 
där man inte bara har tillgång till olika medier utan även får hjälp med att värdera och 
sammanställa sitt material. En plats där eleven lär sig att samarbeta och att utveckla kunskap 
och kritiska färdigheter. Bibliotekets roll som skolans inre motor för kunskap och samarbete, 
nöje och avkoppling, utvecklar en arbetsform som kan sprida sig i skolan och inltrera 
klassrummens instängda och isolerade kunskapskuber.

Det är därför av vikt att man, vid införandet av nya arbetsmetoder i skolan, inser att skolorna 
är byggda för en annan, tidigare aktuell verksamhet. Det  betyder att man från kommunernas 
sida bland annat måste vara beredda att anslå medel för eventuella ombyggnader och ett 
anpassande av lokaler till de nya arbetsformerna, lokaler utformade så att de stödjer den 
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verksamhet man vill bedriva.  Rummet kan, som denna studie visar, arbeta för att stödja de 
intentioner man har med en verksamhet, men också utgöra ett hinder för den verksamhet 
man vill bedriva. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning

Frågan om hur skolbibliotekets  utformning och placering i skolbyggnaden påverkar verksam-
heten är komplex. Den undersökning som jag har genomfört är mycket begränsad. Genom att 
undersöka ett större antal skolbibliotek och skolor skulle man på ett mer tillförlitligt sätt kunna 
besvara de frågeställningar jag diskuterat i denna uppsats. Det är inte möjligt inom ramen för 
en magisteruppsats. Istället kan det vara en uppgift för en framtida forskning. 

Genom platsstudier kan man undersöka den faktiska användningen av skolbiblioteken och 
föra in dessa resultat i analysen. Space Syntax Analysis tillhandahåller metoder och utvärde-
ringsmöjligheter som stödjer en sådan fördjupning. 

Det skulle också vara intressant att applicera modellen på folkbibliotek som i ökad utsträck-
ning utvecklas från en plats där man lånar böcker till ett studierum i det ”livslånga lärandet”. 
Här skulle också Markus teorier kring makt vara intressanta att fördjupa. Det bör också 
vara intressant att utveckla ett tvärvetenskapligt samarbete med andra institutioner (här med 
Chalmers) för att belysa skolbibliotek/folkbibliotek ur nya aspekter, till stöd för den fortsatta 
biblioteksforskningen.

6.6 Mina erfarenheter av metoden och undersökningen

När man kommer in i en skola eller ett bibliotek nns alltid en personlig, värderande känsla 
som t.ex. här trivs jag och viken trevlig stämning det är eller vad trångt och rörigt det är. Varje 
plats upplevs, mer eller mindre medvetet.

Mina första intryck av Fyrisskolan och Celsiusskolan, delvis redovisade i ”Kap 4 Studerade 
skolor” stämmer relativt bra överens med de resultat som analyserna ger. Jag ”vet” något, 
men kan inte riktigt uttrycka vad eller varför. Analyserna ger mig både en möjlighet att se 
samband som jag inte skulle ha observerat, men också möjlighet att kunna kommunicera dessa 
samband med andra. 

Att resultaten till så pass stor del överensstämmer med mina förhandsintryck ser jag som ett 
stöd för att teorin och metoden säger något väsentligt om byggnaderna/rummen och de sociala 
rum de skapar. I mer komplicerade sammanhang bör Space Syntax Analysis vara till än mer 
hjälp. Man kan också se det som att jag tolkat analyserna för att nå samstämmighet med 
förhandsintrycket. Varje tolkning har ett mått av subjektivitet, men analysens utsagor är så 
tydliga att jag hoppas att min påverkan på resultaten minimerats. 

Metoden ger en utsaga om rummets sociala förutsättningar. Den säger därmed inget om 
biblioteksverksamhet, även om man undersöker ett bibliotek. Det gör att tolkningarna i förhål-
lande till en speciell verksamhet, som här skolbibliotek, ändras efter vilken verksamhet en 
specik skola vill bedriva. 
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Jag har valt att se biblioteken som undersökande mötesplatser, som delar i skolans pedago-
giska verksamhet. Det är fullt möjligt att tolka analyserna av skolorna och biblioteken efter 
helt andra förutsättningar än de jag använt. Med andra slutsatser som följd. Det intressanta 
med metoden är att den ger en baskunskap om rummet som vi kan relatera till den verksamhet 
vi vill bedriva. 
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7 Sammanfattning

Jag arbetar som skolbibliotekarie och har ett intresse för biblioteket som rum. Tidigt i mitt 
uppsatsarbete kom jag genom en artikel om skolbibliotek i kontakt med teorin och metoden 
”Space Syntax Analysis” utvecklat av professor Bill Hillier och doktor Julienne Hanson. Med 
denna metod kan man analysera det sociala rum som människor interagerar i och se på hur 
t.ex. en stad, en byggnad eller ett rumsligt system som ett bibliotek fungerar. Rummet som 
undersöks är det ”tomrum” som bildas mellan väggar, golv och tak, mellan bokhyllor och 
bord. Undersökningen behandlar rummet som det rum vi interagerar i, men inte som estetik, 
dvs. som vackra möbler eller ljusinfallet genom fönstren.

Med program menas i denna uppsats den rumsliga dimensionen av en organisation. I ett starkt 
program, som t.ex. en domstol, följer händelsen ett strikt mönster och lokalen är utformad 
som ett gränssnitt för händelserna.  Det som utmärker det starka programmet är att man vill 
reproducera kunskap. 

I det svaga programmet, som t.ex. en dagstidningsredaktion, vill man i stället att medarbetarna 
träffas, gärna genom oväntade möten, för att stödja skapande och kreativitet. Alla möter alla 
och möjligheten att generera kunskap ökar. För både det starka och det svaga programmet 
kan en byggnad vara mer eller mindre lämpad, dvs. stödja eller motarbeta de intentioner man 
har med en verksamhet. 

Ett av nyckelbegreppen  i analysen är i vilken grad de olika rummen är integrerade, dvs. 
placerade så de har kontakt med ett ertal andra rum, eller segregerade, mer isolerat placerade. 
I en skola utgör den integrerade delen av skolhuset en bra plats för allmänna aktiviteter som 
elevcafé, aula, matsal och bibliotek, dvs. verksamheter som berör ertalet i skolan. De mer 
segregerade platserna blir ofta lugnare med mindre sociala kontakter, och lämpar sig för t.ex. 
ämnesundervisning och enskilda studier. 

Ett annat begrepp är syntaktiskt djup, ett mått som säger något om avstånd, men inte mätt i 
meter, utan som antalet ”problem” att övervinna när man yttar sig mellan två platser.
Om funktioner nns på få syntaktiska steg ligger de grunt i systemet, om de nns på många 
steg ligger de djupt. Att benna sig många steg in i en byggnad tyder ofta på makt, dvs. att inte 
vem som helst kan nå en person, det nns era spärrar att passera, t.ex. till en bankdirektör. 

Skolorna inför en mer problemorienterad undervisning där eleverna även söker information 
utöver den som skolboken ger. Skolbiblioteket kan bli ett centrum för att främja elevers 
läslust, lust att lära samt utveckla kunskaper i informationsökning och kritiskt tänkande. 
Analyserna som jag genomfört har tolkats utifrån att skolorna vill bedriva en elevorienterad 
undervisning i enlighet med läroplanens intentioner. Skolbiblioteket kan därigenom utgöra 
skolans tvärvetenskapliga forsknings- och mötesplats.

Jag har undersökt hur gymnasiebiblioteken på Fyrisskolan och Celsiusskolan i Uppsala är 
utformade, hur de placerats i skolhusen och vilken betydelse det kan ha för den biblioteksverk-
samhet man vill bedriva. Det material som analyserats är planritningar som jag bearbetat till 
lämplig enkelhet. På plats har jag kontrollerat och ändrat ritningarna för att de ska avspegla 
den faktiska användningen av skolan och biblioteksrummen.
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När det gäller bibliotekets placering i skolan har analyserna visat att placeringen får konse-
kvenser för tillgängligheten till biblioteket. Celsiusskolan utgör en samlad skolkropp och 
byggdes i slutet av 60-talet. Skolan har kvar sin ursprungliga planlösning och har inte byggts 
till. På Celsiusskolan har man placerat skolans allmänna funktioner, som aula, elevcafé och 
bibliotek i skolans integrerade del. Övriga ämnen och funktioner på skolan nns sedan ett 
fåtal syntaktiska steg från det integrerade området. I dessa skolans segregerade områden nns 
företrädesvis ämnessalar.

Analysen av skolans djup sett från biblioteket visar att alla elever, oberoende val och inrikt-
ning, har relativt nära till biblioteket. Framförallt så har alla elever en likartad möjlighet att 
använda skolans allmänna funktioner, som t.ex. biblioteket. Det visar en skola som genom sin 
plan stödjer ett demokratiskt och jämlikt förhållningssätt, som stödjer möten mellan skolans 
olika elevgrupper. En skola planerad enligt ett svagt program, en skola som vill generera 
kunskap. 

Fyrisskolan har byggts om och till sedan 40-talet. Den senaste förändringen är biblioteket 
som invigdes 1997. Skolan är svårnavigerad med många återvändsgränder anslutna till det 
äldsta huset, vars våningsplan inte överensstämmer med tillbyggnadernas våningsplan. När 
det gäller Fyrisskolan så visade analyserna på stora skillnader mellan skolans integrerade delar 
och placeringen av skolans allmänna funktioner. Biblioteket, som är placerat på källarplan, 
ligger i en av skolans segregerade delar. De allmänna funktionerna kan ändå, utifrån skolans 
nuvarande utformning, anses ändamålsenligt placerade. 

Analysen av det syntaktiska djupet sett från biblioteket visar vad skillnaden mellan skolans 
integrerade platser och den reella placeringen av de allmänna funktionerna medför. Till-
gängligheten för olika elevgrupper, placerade i skolan utifrån val av ämnen, blir mycket 
ojämlik. De naturorienterande ämnena har få steg till de allmänna funktionerna, som t.ex. 
biblioteket. Skolan blir däremot mycket djup med många syntaktiska steg när de som läser 
mer tekniskt/praktiska inriktningar söker sig till de allmänna funktionerna. Skolans planlös-
ning motverkar därför jämlikhet och möten mellan olika elevgrupper. Skolan stödjer ett starkt 
program, en skola som vill återskapa kunskap.  

Analyserna av Celsiusbiblioteket ger en helt annan bild än analysen av skolan som helhet. 
Det är relativt litet och är placerat i fyra rum i l. Integrationsanalysen visar på en stereotyp 
rumsanvändning och i det integrerade området saknas mötesplatser. Konvexanalysen av 
biblioteket visar tydligt bibliotekets tillkortakommanden. Genom de olika rummens placering 
uppstår en begränsad rörlighet, möjligheten till spontana möten minimeras. Trots att det mätt 
i m2  är ett relativt litet bibliotek så är det syntaktiska djupet stort. Inom varje rum viss 
rörelsefrihet, men några nyckelytor måste passeras vid varje föryttning. 

Analysen visar ett bibliotek med stora syntaktiska djup, ett bibliotek utformat för ett starkt 
program och kontroll. Ett bibliotek där rummet stödjer en traditionell verksamhet och motver-
kar möten, samarbete och genererande av kunskap.

Om Fyrisskolan visade på stora skillnader mellan byggnaden som helhet och användningen 
så blir det annorlunda när man tar steget in i biblioteket. Integrationsanalysen visar att 
placeringen av bibliotekets funktioner i stort stämmer med utformningen av biblioteket. 
Intensivare verksamhet och mer möten i centrum, lugnare och mer enskilda studieplatser i 
utkanterna. Konvexanalysen visar också att biblioteket, som är avsevärt mycket större än 
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Celsiusbiblioteket, är syntaktiskt grunt med en mängd olika ringar, som visar alternativa rörel-
semönster. Biblioteket stöder ett svagt program, en undersökande elevorienterad verksamhet 
som har möjlighet att genom möten, diskussioner och samarbete generera kunskap.                                                   

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur skolbibliotekets placering i skolan och 
skolbibliotekets utformning påverkar förutsättningarna för den verksamhet man vill bedriva. 
Jag har kunnat visa att placeringen i skolan får betydelse för olika elevgruppers tillgång till 
skolbiblioteket. Detta kan medföra att möten och samarbete som, förutom kunskapsinhämt-
ning, skulle kunna bidra till elevernas kulturella och demokratiska utveckling stödjs eller 
motarbetas av skolornas utformning. När det gäller utformningen av skolbiblioteket har jag 
också kunnat visa hur olika planlösningar kan stödja eller motarbeta det elevaktiva arbetssätt 
som läroplanen förespråkar. 
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