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Skolbiblioteket som socialt rum
Om skolbibliotekets placering och utformning

Bakgrund

Jag är anställd som skolbibliotekarie i Enköpings kommun. I likhet med många andra skolor
arbetar man enligt gällande läroplaner med att införa problemorienterade undervisnings-
metoder och utforska arbetssätt där eleven själv definierar vad och hur man ska lära sig. Detta
självständiga lärande innebär bl.a. …”att kunna identifiera vad som är centralt att lära, att veta
var information kan sökas, att utveckla en förmåga att bearbeta informationen samt att
utvärdera sitt eget lärande ” (Hård af Segerstad m.fl. 2000, s 13).

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. 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 information-
sökning och kritiskt tänkande av fackutbildad personal. Läroboken utgör inte längre det enda
läromedlet, utan kompletteras eller ersätts i många fall med andra informationskällor.

Skolbiblioteket kan idag utgöra skolans tvärkulturella och tvärvetenskapliga arbets- och
mötesplats, men många av dagens skolbibliotek är utformade för en traditionell
biblioteksverksamhet. 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 upprinnelsen till min magisteruppsats (BHS
2002:88).

Space Syntax metoden

Vad innebär utformningen av ett bibliotek för den verksamhet man vill bedriva?
Jag kom 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. Metoden
behandlar rummet som det rum vi interagerar i, men inte som estetik, dvs. som vackra möbler
eller ljusinfallet genom fönstren.



 Professor Björn Klarqvist, (CHT) beskriver hur metoden ”Space Syntax Analysis”, rumslig
syntaxanalys, 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, dvs. i det här fallet den biblioteksverksamhet man vill bedriva (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.

Ett av nyckelbegreppen i syntaxanalysen är i vilken grad de olika rummen är integrerade, dvs.
placerade så de har kontakt med ett flertal 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 flertalet 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 flyttar sig mellan två platser.
Om funktioner finns på få syntaktiska steg ligger de grunt i systemet, om de finns på många
steg ligger de djupt. Att befinna sig många steg in i en byggnad tyder ofta på makt, dvs. att
inte vem som helst kan nå en person, det finns flera spärrar att passera, t.ex. till en
bankdirektör.

Med program menas 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.

Undersökning och resultat

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



biblioteksverksamhet 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.

När det gäller bibliotekets placering i skolan har analyserna visat att placeringen får
konsekvenser 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 finns sedan ett
fåtal syntaktiska steg från det integrerade området. I dessa skolans segregerade områden finns
företrädesvis ämnessalar.

Analysen av skolans djup sett från biblioteket visar att alla elever, oberoende val och
inriktning, 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.
Tillgängligheten 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
planlösning 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 fil. Integrationsanalysen visar på en stereotyp
rumsanvändning och i det integrerade området saknas mötesplatser. 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 förflyttning.

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
motverkar möten, samarbete och genererande av kunskap.



   

Celsiusskolans bibliotek, möblerat

         

Celsiusskolans bibliotek, integrationsanalys

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. Biblioteket, som är avsevärt mycket större än Celsiusbiblioteket, är syntaktiskt
grunt med en mängd olika ringar, som visar alternativa rörelsemönster. Biblioteket stöder ett
svagt program, en undersökande elevorienterad verksamhet som har möjlighet att genom
möten, diskussioner och samarbete generera kunskap.



              Fyrisskolans bibliotek, möblerat                                              Fyrisskolans bibliotek, integrationsanalys

Syftet med min 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 kunskaps-
inhämtning, skulle kunna bidra till elevernas kulturella och demokratiska utveckling stöds
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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