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Förord – författarna
”We shape our buildnings and then they shape us” lär Winston Churchill ha sagt,
och detsamma kan antas gälla även för skolbyggnader av olika slag. Vi
planerar och bygger en skola eller ett universitet och när vi sedan börjar
använda byggnaden sätter den fysiska och materiella konstruktionen till viss
del en gräns för den verksamhet och de aktiviteter som kan genomföras där.
Just samspelet och relationen mellan människa och den rumsliga
gestaltningen har under ett flertal år intresserat oss, speciellt ur pedagogiska
perspektiv. Hur upplevs och erfars rummen? Vilket lärande möjliggörs i
rummen? Detta är även något som vi har studerat ur ett flertal olika
perspektiv, framför allt i anslutning till utbildning i grund- och
gymnasieskolor. Därför var det både intressant och glädjande att få
möjligheten att studera relationen mellan universitetets rum och de
människor som vistas där, med fokus på studenternas ”rum”, det vill säga
universitetets studentmiljö.
För att denna forskningsstudie, Universitetets studentmiljö – relationen mellan
människor och universitetets rumsliga gestaltning, skulle bli möjlig krävdes dock att
förutsättningar för oss forskare skapades och detta gjordes genom bidrag från
Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet. Vi vill därför rikta ett stort
tack till båda finansiärer – både för finansiell support, men framför allt för
visat intresse och engagemang för frågorna i sig. Samtidigt som de finansiella
bidragen har varit av yttersta vikt för studiens genomförande har även de
studenter och lärare som deltagit varit ovärderliga. Utan att de så generöst
och välvilligt delat med sig av sina upplevelser, erfarenheter och visioner
kring universitetets rum hade denna studie inte kunnat genomföras. Ett varmt
och innerligt tack till er alla. Vi har alla förenats i det gemensamma intresset
för universitetsstudenters miljö, med det yttersta syftet att skapa en så bra
studentmiljö som möjligt vid Sveriges universitet och mer specifikt vid Luleå
tekniska universitet.

Luleå 2016-02-03
Eva Alerby & Ulrika Bergmark

Förord – Akademiska Hus

Universitetets studentmiljö – relationen mellan människor
och universitetets rumsliga gestaltning
Basala studier av verklig fysisk miljö är sällsynta. Ändå står vi ständigt med
frågor om effekterna av olika åtgärder och förslag. Den föreliggande studien
är intressant på så sätt att den omfattar ett stort material och den hämtar data
från både lärare och studenter.
Studiens resultat och gruppering av erfarenheter och visioner i fem teman är
något alldeles nytt och intressant i en tillämpning vid praktisk planering av
studentmiljöer. Oftast sorteras miljöers önskade egenskaper utifrån funktion
och organisatorisk indelning. De funna temana ger ett nytt raster att lägga
ovanpå övriga i planeringsarbetet. Resultaten bör prövas i fortsatta studier och
kan på så vis utgöra bas för ett fortsatt forskningsarbete.
För Akademiska Hus är det av stort värde att kunna medverka i utvecklingen
av framtidens kunskapsmiljöer. Detta kan vi göra bland annat genom att
tillhandahålla fysiska miljöer för test, men också genom att tillämpa och
vidareutveckla forskningsresultat inom vårt område, där vi vill medverka till
att göra Sverige framgångsrikt som kunskapsnation.
Umeå den 11 februari 2016
David Carlsson
Regiondirektör, Akademiska Hus

Förord – Luleå tekniska universitet

Universitetets studentmiljö – relationen mellan människor
och universitetets rumsliga gestaltning
Tillgång på ändamålsenliga lokaler är en viktig förutsättning för att universitet
och högskolor ska kunna fullgöra statsmakternas uppdrag att bedriva
utbildning och forskning med hög kvalitet. En stimulerande studie- och
forskarmiljö är en viktig faktor i den alltmer hårdnande konkurrens som
föreligger, både nationellt och internationellt, om såväl forskningsresurser
som studenter och lärare vilket också betonas starkt i universitetets vision
LTU 2020.
”Sveriges bästa studentmiljö 2017 ” är en strategisk satsning i syfte att erbjuda
studenter vid Luleå tekniska universitetet en stimulerande studiemiljö. Denna
forskningsrapport är en del i detta arbete och ger universitetet goda
kunskaper om vägen till att skapa studentmiljöer som stödjer vår pedagogiska
idé och medverkar till utveckling av framtidens kunskapsmiljöer vid Luleå
tekniska universitet.
Luleå den 23 februari 2016
Staffan Sarbäck
Universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet
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INLEDNING

Inledning
Ett av målen för den högre utbildningen i Sverige har historiskt sett varit, och
är så än idag, att utbilda demokratiska medborgare med goda akademiska
kunskaper och färdigheter. En utmaning är dock om och hur den högre
utbildningen kan ge relevant stöd till studenter i deras lärande och utveckling.
Medan Michel Foucault betraktade utbildningssystemet som en av samhällets
disciplinära institutioner, hade John Dewey en vision om att skolor och
universitet skulle utvecklas mer i riktning mot demokratiska institutioner för
lärande. Deweys synsätt har influerat, inte enbart utbildningen i Sverige, utan
även själva byggnaderna (Bjurström, 2004).
Tittar vi på byggnader avsedda för utbildning i ett historiskt perspektiv
var den svenska skolans rum under mitten av 1800-talet strikt reglerade i de
normalplaner som utgjorde underlag för hur till exempel klassrummet och
även dess möblering skulle se ut. I Normalplanen från 1865 angavs bland
annat i detalj hur skolbänkarna skulle se ut som ett led i strävan att
disciplinera eleverna. Designen för dessa utgick från ett synsätt att eleverna
måste kontrolleras fysiskt, så att de till exempel inte skulle kunna vidröra
varandra (Alerby, Hagström & Westman, 2014).
När det specifikt gäller universitetsbyggnader och dess undervisningsrum
var dessa utformade för att läraren skulle stå i centrum, medan studenterna
skulle betrakta och lyssna till läraren. En rumslig konstruktion som är levande
även vid dagens universitet och som har en tydlig inverkan på de människor
som vistas där. Wolff (2002) hävdar att när en byggnad uppförs kommer den
att påverka under de kommande 60-70 åren. Enligt författaren är dagens
modeller om utbildningsbyggnader baserade på gårdagens visioner och ideal
och bidrar därigenom till återskapa en gammal syn på lärande.
Pedagogiska byggnader, såsom ett universitet, speglar olika pedagogiska
strömningar, ideologiska förändringar och ekonomiska prioriteringar (Alerby
et al, 2002; Alerby & Hörnqvist, 2003; Kristenson, 1999). Avsikterna med en
byggnad blir i sin tur tolkade, och ibland omförhandlade, genom lagstiftning,
policydokument, utbildningsadministration, lärarnas professionella mål och
studenternas individuella motiv. Enligt Temple (2008) tas beslut om den
rumsliga gestaltningen av utbildningsmiljöer ofta högt upp i organisationens
hierarki. Utbildningsmiljön kan därför betraktas som ett uttryck för
organisationens styrning i praktiken.
Skolor och universitet speglar sin tid och Palme (2014) menar att: ”Dess
position i samhället och utbildningens organisation och pedagogiska uppdrag
har gett skolbyggnader som på olika sätt byggt sin tid” (s 46). Uttryckt med
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andra ord är en skolbyggnad ett uttryck för den egna samtiden och denna
byggnad inverkar på den verksamhet och de aktiviteter som sker inom dess
väggar. Vi planerar och bygger en skola eller ett universitet och när vi sedan
börjar använda byggnaden sätter den fysiska byggnaden till viss del en gräns
för de aktiviteter som kan genomföras där (Alerby et al, 2006).
I sammanhanget är det dock viktigt att betona att det inte handlar om att
byggnaden ensidigt påverkar de personer som vistas i den och att de studenter
och lärare som befinner sig inne i universitetets hus blir till passiva objekt.
Studenter och lärare har istället möjlighet att själva påverka den fysiska
miljön, vilket i sin tur medför att förhållandet mellan människa och rum bör
betraktas utifrån en helhetssyn där det hela tiden förekommer en
ömsesidighet mellan de båda: människan både påverkar och påverkas av den
rumsliga gestaltningen (Alerby et al, 2006). Det som då blir särskilt intressant
är hur universitetets rum och dess verksamhet, upplevs av de människor som
studerar, undervisar och verkar där.
Forskning om skolors och universitets rumsliga gestaltning visar att lärare
och elever betonar betydelsen av gemensamma platser för social samvaro och
lärande, platser för eftertanke och stillhet samt vikten av att tillhöra och känna
sig hemma i det fysiska rummet (Alerby & Hörnqvist, 2003, 2005; Alerby, et
al, 2006; Bergmark, Ghaye & Alerby, 2007; Yang, Becerik-Gerber & Mino,
2013). Werne (1997) hävdar att en arkitekts viktigaste uppgift är att skapa
byggnader som människor kan känna sig hemma i och relatera till. Hur
platsen används beror inte bara på den rumsliga gestaltningen, såsom storlek,
möbler, ljus, färger, et cetera, utan också på människans närvaro och
relationer som skapas i rummen (Alerby, Hagström & Westman, 2014). Det
blir därmed viktigt för ett universitet att med hjälp av den fysiska miljön
kunna attrahera och utmana studenterna i syfte att främja lärande.
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Varför ett projekt om universitetets
studentmiljö?
Trots att forskning visar att den fysiska miljön påverkar oss människor,
grundar sig utformningen av universitetens miljöer, dess byggnader, ofta på
rationella modeller som har sitt ursprung i industrin (Fisher, 2007). Hur den
högre utbildningen genomförs har framför allt betraktats oberoende av
byggnaden och dess rumsliga gestaltning och Temple (2008) hävdar att
relationen mellan byggnader avsedda för högre utbildning och de människor
som vistas där är ett underbeforskat fält. Trots detta, finns det ett växande
intresse för relationen mellan arkitektonisk design och högskolepedagogiska
frågor (Jessop, Gubby & Smith, 2012).
Såväl lärande som undervisning är alltid kopplat till platser där
erfarenheter uppstår och lämnar spår. Mattsson (2014) menar att: ”Det
behövs fysiska platser för idéer att gro på” (s. 72) och ett universitet är en
sådan plats. Allt lärande är knutet till situationer och all undervisning fordrar
en inramning (Løvlie, 2007). Denna till synes självklarhet kan dock medföra
att vi inte reflekterar särskilt mycket över universitets fysiska miljö, eller om
den rumsliga gestaltningens betydelse.
Att lyfta fram och betona den fysiska miljöns betydelse är dock något
som Luleå tekniska universitet (LTU) har gjort i och med att det satsas på
om- och nybyggnationer vid universitetet, allt för att studenterna vid LTU
ska ha Sveriges bästa studentmiljö (Luleå tekniska universitet, 2016). Vidare
lanserades 2013 en Pedagogisk idé som fokuserar studenters lärande genom tre
övergripande värdeord: engagemang, uthålligt arbete och självständighet
(Luleå tekniska universitet, 2015). I lärarguiden för Pedagogisk idé anges
följande:
Pedagogisk idé behövs för att odla en kultur för lärande. Vi behöver samtal
om lärande, lärare emellan och lärare och studenter emellan. De sociala
aspekterna av lärande, interaktionen mellan lärare och student och den
fysiska lärmiljön är avgörande för lärande, ändå talas det sällan om hur dessa
aspekter bidrar till eller hindrar lärande (Gedda & Wikberg Nilsson, 2014,
s. 7).

Följaktligen är det viktigt att ha kännedom om studenters och lärares
erfarenheter och visioner om hur olika miljöer hindrar eller möjliggör
studenters lärande. På så sätt kan exempel på goda lärandemiljöer synliggöras
och eventuella utvecklingspunkter tas fram. Dessa erfarenheter och visioner är
3
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centrala när Pedagogiska idé ska implementeras vid LTU, eftersom den på ett
tydligt sätt sätter studenternas lärande i centrum. Det finns därmed ett tydligt
behov av att utveckla kunskap om relationen mellan människa och
universitetets rumsliga gestaltning.

Projektets syfte och forskningsfrågor
Det övergripande syftet med detta projekt är att belysa och utveckla förståelse
för, samt kunskap om, universitetets studentmiljö. Mer specifikt avser vi att
synliggöra och diskutera hur relationen mellan människor och universitetets
rumsliga gestaltning kan förstås och beskrivas. De huvudsakliga
forskningsfrågorna är: (i) Hur upplever och erfar studenter och lärare
universitetets rumsliga gestaltning? (ii) Vilka faktorer i den fysiska miljön
underlättar respektive försvårar lärande enligt studenter och lärare? (iii) Vilka
förslag och visioner rörande universitetets fysiska miljöer ger studenter och
lärare uttryck för?
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Metod och genomförande
För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har empiriska studier
genomförts vid LTU tillsammans med studenter och universitetslärare. Då
studiens övergripande syfte är att belysa och utveckla förståelse för samt
kunskap om universitetets studentmiljö har framför allt studenternas egna
upplevelser, erfarenheter och visioner stått i fokus. Studenternas perspektiv
har även kompletterats med universitetslärares upplevelser, erfarenheter och
visioner av universitetets miljö utifrån ett studentperspektiv – studentmiljön
så som den enligt lärarna är eller borde vara. Detta innebär i sin tur att
fördelningen mellan antalet deltagande studenter och universitetslärare
överväger till studenternas fördel, även om båda grupper återfinns i studien.

Vem har varit med?
Studenterna som ingått i studien har befunnit sig på olika nivåer inom
utbildningssystemet – allt ifrån nyantagna studenter till de som studerat vid
LTU under flera år. Studenterna studerar vid ett flertal olika
universitetsutbildningar från både tekniska och samhällsvetenskapliga
ämnesområden, på grund- och avancerad nivå (inklusive magister- och
masterstudenter samt doktorander). Det är totalt 230 studenter som har
deltagit i studien.
De lärare som ingått i studien har erfarenhet från ett stort antal av
universitetets utbildningar och ämnen och de representerar såväl teknisk som
filosofisk fakultet. Det är totalt 78 lärare som har deltagit i studien.
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Hur har vi gjort?
För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har ett flertal olika
aktiviteter genomförts (se tabell 1) och olika datainsamlingsmetoder har
använts. Inom projektet har vi anordnat och genomfört ett flertal workshops
för både studenter och lärare, med syfte att diskutera och synliggöra
universitetets studentmiljö. Vi har även, som forskare och lärare, undervisat
studenter vid olika kurser och program kring frågor i anslutning till
förhållandet mellan människa och rum, och mer specifikt universitetets
studentmiljö.
Tabell 1. Aktiviteter som är genomförda inom projektet.
Typ av aktivitet

Jan-mars
2015

April-juni
2015

Juni-okt
2015

Nov 2015jan 2016

Planering & litteraturgenomgång
Student- & lärarstudier
Analys
Resultatrapportering &
publikationer
Seminarier & workshops

Datainsamlingsmetoderna har mer specifikt varit: skriftliga reflekterande
berättelser och fotodokumentation, workshops då deltagarna gruppvis fick
diskutera studentmiljön och även med hjälp av bildkollage och skrift gestalta
sina erfarenheter och visioner, samt analys av studentarbeten (se tabell 2).
Som forskare har vi även genomfört deltagande observationer i kombination
med fältanteckningar vid de workshops och studentarbeten som genomförts.
Dessa metoder kompletterar varandra och gör det möjligt för rika
beskrivningar av det studerade fenomenet – universitetets studentmiljö.
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Tabell 2. Redovisning av deltagare samt datainsamlingsmetoder.

Deltagare/
Metod

Studenter

Skriftliga reflektioner och fotodokumentation

181

Workshops med studenter och lärare

42

Studentarbeten: civilingenjör arkitektur

7

Antal:

230

Lärare

78

78

Valet att använda olika empiriska metoder utgår från vår syn på språk och
mänskliga erfarenheter. Under de senaste årtiondena har synen på språk
förändrats och breddats till att omfatta många olika typer av språk, inte bara
det muntliga och skriftliga, utan också rörlig bild och stillbilder –
multimodalitet (Kress & van Leuven, 2001). Det innebär att tal och skrift inte
alltid är tillräckligt för att beskriva erfarenheter och kunskaper. Detta
perspektiv har fått konsekvenser för kvalitativ forskning och en ökad
användning av multimodala metoder kan noteras. Multimodalitet kan också
kopplas till lärande – människor lär med hjälp av många olika språk. Språk ska
här förstås som talade eller skrivna ord, kroppsspråk samt visuella
gestaltningar. Människor är olika och använder samt föredrar skiftande sätt att
uttrycka sig (Alerby, 2003; Alerby & Bergmark, 2012). Genom att kombinera
olika metoder för datainsamling kan ett budskap gestaltas på olika sätt, vilket
gör att det studerade fenomenet belyses på ett genomgripande och
mångfacetterat sätt.
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Skriftliga reflektioner och fotodokumentation
Studenterna fick som uppgift att de skulle välja ut, dokumentera med
fotografi samt skriftligt reflektera över olika platser vid universitetet. Till viss
del skiljde sig uppgiften åt för olika studentgrupper. Vissa av studenterna fick
i uppgift att helt fritt välja ut tre platser vid universitetet, medan andra
studentgrupper fick i uppgift att välja ut en plats som de upplevde viktig och
en som de upplevde som problematisk.
Instruktionen de fick var: Uppsök respektive plats och observera vad som
händer där. Ta kort med digitalkamera/mobiltelefon. Analysera händelser, personer
och relationer mellan människor och relationer mellan människorna och platsen utifrån
följande:
• Vad är det för typ av plats?
• Vilken typ av aktiviteter kan noteras på platsen?
• Vilken typ av lärande kan du notera?
• Vad gör platsen till en viktig respektive problematisk plats? Begränsar eller
möjliggör platsen lärande?
• På vilket sätt skulle platsen kunna förändras för ett förbättrat lärande?
Sammanlagt deltog 181 studenter från olika program och ämnesområden.
Värt att notera är att eftersom studenterna observerade, dokumenterade och
gestaltade ett flertal olika platser var det sammanlagt 402 reflektioner om olika
platser vid universitetet som gestaltades, och samtliga dessa ligger till grund
för analysen.

Workshop med studenter och lärare
Inom projektet har fem stycken workshops med studenter och
universitetslärare genomförts vid universitetet. Under samtliga workshops
deltog vi som forskare och observerade samt dokumenterade processen och
resultaten med hjälp av fältanteckningar och foto. Såväl muntliga som
skriftliga utsagor, deltagarnas kreativa arbeten samt våra deltagande
observationer ligger till grund för analysen.

Workshop 1 och 2
Studenter och lärare fick vid separata workshops reflektera över och även
gruppvis diskutera platser som är attraktiva och viktiga vid universitetet och
8
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motivera varför, vilket dokumenterades skriftligt. Såväl student- som
lärargrupper fick även diskutera och gestalta sina förslag och visioner om
universitetets platser och miljöer i form av ett ”framtidskollage”. De fick
följande instruktion:
•
•

Del 1, Nuläget: Vilka platser är attraktiva och viktiga på universitetet?
Varför? Motivera. Redovisa med hjälp av olika nyckelord som ni identifierat.
Del 2, Framtiden: Gestalta era förslag och visioner om universitetets miljöer i
ett framtidskollage. Till er hjälp har ni pennor, papper, kritor, tidningar,
broschyrer etc. De färdiga kollagen diskuteras därefter i hela gruppen.

Sammanlagt deltog 15 studenter och 20 lärare.

Workshop 3
Lärare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande fick gruppvis
diskutera erfarenheter av och visioner om studentmiljön vid universitetet. De
fick följande instruktion:
• Diskutera gruppvis hur en bra studentmiljö bör vara.
• Redovisa resultaten av diskussionerna skriftligt med hjälp av planscher och
mindmaps.
Sammanlagt deltog 23 lärare.

Workshop 4
Teknologkåren anordnade en workshop för styrelsemedlemmar inom
sektionerna där vi som forskare deltog. Studenterna diskuterade sammanlagt
åtta olika områden i mindre grupper och antecknade samtidigt på post-it
lappar som sedan fästes på en vägg. Vår analys fokuserar på de områden som
behandlar universitetets studentmiljö.
De första fyra diskussionspunkterna fokuserade på nutida förbättringsmöjligheter:
• Hur är universitetets belysning, ljud och ventilation?
• Vad vill ni ha på fritiden? Från exempelvis StiL, STUK och Luleå kommun?
• Vad är bra respektive vad saknas i lärosalar, grupprum och datorsalar?
• Vad kan förbättras i allmänhet, och hur? Vilka platser är attraktiva och viktiga på
universitetet? Varför?
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De efterföljande fyra diskussionspunkterna var inriktade på långsiktiga,
framtida förändringar:
• Regnbågsallén
• Ljusgården
• I vilken studiemiljö lär ni er mest?
• Framtidsvisioner! Vad kan förbättras i allmänhet, och hur?
Sammanlagt deltog 27 studenter.

Workshop 5
Inom ramen för en högskolepedagogisk kurs fick deltagande universitetslärare
dokumentera och reflektera över studentmiljöer vid universitetet. De fick
följande instruktion:
• Del 1: arbeta i studiegrupper, välj tre olika lärandemiljöer, dokumentera
respektive plats, diskutera vilket lärande (ur ett studentperspektiv) som platsen
uppmuntrar till samt sammanställ era resultat i en Power Point presentation.
• Del 2: arbeta i studiegrupper, diskutera vilken typ av förändring som behövs för
att studenternas lärande ska förbättras, välj tre av era förslag och skriv ner dem på
post-it-lappar och sätt upp dem på whiteboarden.
Sammanlagt deltog 35 lärare.

Studentarbeten: Civilingenjör Arkitektur
Vid programmet Civilingenjör Arkitektur genomförde studenter, inom
ramen för en valbar kurs, ett projektarbete med utgångspunkt i att D-huset
vid Campus Luleå ska byggas om, ersättas, eller på annat sätt utvecklas.
Studenternas uppgift var att de skulle: analysera byggnaden och platsen, identifiera
relevanta frågeställningar relaterade till uppgiften (fastställt lokalprogram av LTUs
fastighetsservice) och ge förslag på åtgärder genom att bygga en gemensam fysisk
insatsmodell i skala 1:400 med möjlighet att lägga in och testa sina egna byggvolymer
och göra ett modellfoto för varje enskild projekt.
Som en del av projektarbetet deltog studenterna i litteraturseminarier om
Pedagogisk idé, lärandemiljöer samt offentliga byggnader: tema
högskolebyggnader. Som forskare och lärare bidrog vi med de pedagogiska
perspektiven och genomförde också handledning med studenterna kring detta
perspektiv under projektarbetets gång. Förutom detta, arrangerade vi ett möte
mellan civilingenjörsstudenterna och lärarstudenter (som har erfarenhet av att
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vistas i D-huset). Utgångspunkt för mötet var civilingenjörsstudenternas
frågor till lärarstudenterna som handlade om vad de värdesätter i miljön och
vad de vill förändra, utifrån att det bland annat är lärarutbildning som vistas i
D-huset. Dessa aktiviteter syftade till att civilingenjörsstudenterna skulle få
ökad kännedom om pedagogiska perspektiv när universitetsbyggnader
omgestaltas.
Sammanlagt deltog 7 studenter i denna kurs och dessa redovisade var sitt
förslag till modell av D-huset.

Hur har empirin analyserats?
Det insamlade datamaterialet analyserades och bearbetades med hjälp av
innehållsanalys där manifesterat och latent innehåll, analysenhet,
meningsenhet, kondensering, abstrahering och teman är viktiga delar i
analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Manifesterat innehåll
relaterar till synliga och uppenbara aspekter, medan latent innehåll handlar
om den underliggande meningen i en text. Denna studie undersöker den
underliggande meningen av ett fenomen i en speciell kontext, en
universitetsmiljö. Fenomenet som undersöks är universitetets studentmiljö, vilket
är studiens analysenhet. I vårt fall utvecklades meningsenheterna, eller
kodningsenheterna utifrån våra forskningsfrågor: (i) Hur upplever och erfar
studenter och lärare universitetets rumsliga gestaltning? (ii) Vilka faktorer i
den fysiska miljön underlättar respektive försvårar lärande enligt studenter och
lärare? (iii) Vilka förslag och visioner rörande universitetets fysiska miljöer ger
studenter och lärare uttryck för? Forskningsfrågorna har därför varit ledande i
analysarbetet och de har bearbetats i olika faser.
Vi har analyserat studenters och lärares erfarenheter var för sig utifrån de
metoder som använts. I vårt försök att förstå studenters och lärares
erfarenheter av studentmiljön och deras framtidsvisioner fann vi det viktigt att
gå längre än individuella erfarenheter och fokusera på den kollektiva
förståelsen av fenomenet. Allt material bearbetades noga, vilket konkret
innebar att: läsa reflektioner och fältanteckningar från observationerna av
gruppsamtal i workshops, samt granska fotodokumentation och
framtidskollage, planscher och mindmaps, allt för att få en övergripande
förståelse av materialet. Därefter bearbetades materialet återigen med syfte att
synliggöra likheter och skillnader, vilket resulterade i en tentativ analys,
kondenseringsfasen. Denna del i analysen innebär abstrahering av materialet,
vilken utmynnar i att olika teman identifieras och formuleras. När de olika
temana var identifierade och formulerade gick vi än en gång tillbaka till
11
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materialet för att finna dokumentation som exemplifierade de olika temana.
Vid den slutliga analysen och redovisningsfasen har allt datamaterialet slagits
samman. Det innebär att studenternas och lärarnas erfarenheter, upplevelser
och visioner gällande universitetets studentmiljö presenteras som en helhet.
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Vad är projektets resultat?
Vid analysen framkom fem teman som visar studenters och lärares
erfarenheter och visioner av universitetets studentmiljö. Dessa teman är:
rum för eftertanke och arbetsro, rum för social samvaro och samverkan, rum för
utforskande och professionsnära arbete, rum för delaktighet och inflytande, samt
rum för ergonomi och estetik.
Inom respektive tema återfinns såväl positiva som negativa aspekter.
Det vill säga, när studenter och lärare till exempel ger uttryck för en
önskan om att det finns rum för eftertanke och arbetsro återfinns inom
temat även reflektioner kring hur det kan vara när detta saknas, och detta
gäller för samtliga teman.
De teman som har framkommit överlappar delvis varandra och de
ska därför inte betraktas som solitära delar. Istället återfinns kopplingar
och gemensamma drag mellan dem. Samma rum eller plats, eller delar av
dessa, kan alltså ingå i flera teman. Det är således inte rummen eller
platserna i sig som tematiseras, utan istället deltagarnas uttryckta
erfarenheter av dem. I den efterföljande resultatredovisningen presenteras
de olika temana utan inbördes ordning. Varje tema inleds med ett citat
som representerar respektive tema och dessa är hämtade från studenternas
och lärarnas skriftliga reflektioner.

Rum för eftertanke och arbetsro
Här kan man slappna av och låta tankarna ”flyga fritt”, man kan släppa stressen
och inte behöva oroa sig, tänka på andra saker än skolan och alla läxor. Bara luta
sig tillbaka och släppa själen fri för ett tag, låta själen ”läka” till exempel efter en
tentaperiod (studentreflektion).

Inom ramen för detta tema poängteras vikten av att det finns rum och platser
för reflektion, eftertanke och kontemplation. Rum och platser där det är
rofyllt, tyst och stilla, och där studenter kan sitta i lugn och ro och “ladda
batterierna”, som en av studenterna uttrycker det. Miljön ska vara
avslappnande och harmonisk, och det ska ges möjlighet att kunna sitta ostört
med sina egna tankar, reflektera över tidigare föreläsning eller arbetsuppgift,
men även att platsen kan ge utrymme för en vilsam och behaglig arbetsro.
Dessa platser behöver, enligt studenterna, inte vara speciella rum, utan kan
13
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vara platser där till exempel möblemanget utgör en avskild del av en större
plats: så kallade “rum i rummet”. Som ett exempel på dessa platser eller rum,
fotograferade en grupp lärare följande plats där de ansåg att studenter kunde
ägna sig åt “individuella studier” och platsen var ”tyst, med behagligt ljus, fin
utsikt och med varma material” som de beskrev i sin presentation (se figur 1).
Fotografiet visar en plats där möbleringen skapar ett “rum i rummet”, vilket
möjliggör studier i en allmän miljö.
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Figur 1. En plats där möbleringen skapar ett ”rum i rummet”, vilket möjliggör
individuella studier i en allmän miljö. Fotot är taget av en grupp lärare.
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När det gäller just “rum i rummet” är detta något som även lyfts fram och
gestaltas i civilingenjörsstudenternas förslag på studentmiljöer (se figur 2).

Figur 2. Ett utdrag från en av civilingenjörsstudenternas ritningar.

I en av de skriftliga studentreflektionerna om viktiga platser uttrycks vikten av
lugna och stillsamma platser på följande sätt, där även betydelsen av att miljön
i vissa fall liknar en hemmiljö betonas:
Den här platsen är en av många platser på universitetet som är viktig för
mig. Utformningen av platsen är inte speciellt avancerad – en öppen miljö,
några fåtöljer, ett bord och möjligheten att titta ut genom ett fönster. Här
ges jag möjligheten att sitta skönt i lugn och ro, men även att ha intressanta
diskussioner med mina klasskamrater. Jag sitter skönt och avslappnat i
fåtöljerna och har möjlighet att blicka ut över något annat än arbetet. Jag
kan drömma mig bort, kanske bara för ett tag, för att samla kraft. Det känns
på något sätt som en frihet, kanske påminner det om att vara hemma. Att
vara hemma innebär trygghet och trygghet är en förutsättning för att kunna
studera på ett effektivt sätt.
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Detta med trygghet och hemkänsla betonades och gestaltades även i de
framtidskollage som studenterna skapade. I dessa betonades även vikten av att
universitetet som plats präglas av det geografiska läget, naturen och klimatet,
vilket följande bild är ett exempel av (se figur 3). Bilden är ett utdrag från en
av studentgruppernas framtidskollage.

Figur 3. Del av en av studentgruppernas framtidskollage.
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En annan plats vid universitetet som präglas av tystnad och lugn är
biblioteket. Där finns möjlighet att sitta ostörd i en harmonisk miljö. Att
ljudnivån är låg på biblioteket uppskattas av studenterna, vilket uttrycks i
följande studentreflektion:
Ljudnivån i biblioteket är alltid låg, och det symboliserar ju ett bibliotek på
sätt och vis. Den låga ljudnivån ger en lugnande känsla och det ger en
arbetsro som känns stimulerande och motiverande. Biblioteket har absolut
en stimulerande effekt på mig, biblioteket har en positiv laddning som
fungerar som en drivkraft och en inre motivation.

Biblioteket uppskattas inte enbart för att det är en lugn och stilla plats, utan
även för den stora kunskapsbank som finns där, vilket både stimulerar och
inspirerar eller som en av studenterna uttrycker det: “Att vara omgiven av
böcker ger en intellektuell stämning över rummet. Känslan av att det finns så
mycket fakta och kunskap inom dessa väggar är sporrande och inspirerande”.
Lärare ser både för- och nackdelar med biblioteket. De visar i sin presentation
på workshopen en bild över biblioteket (se figur 4) med texten:
Fördelar: öppen plats, tillgänglighet till information, tillgänglighet till
personal, få distraktioner, passande för individuellt lärande (memorering
eller fördjupat lärande) och grupplärande samt pluggande inför
examination. Nackdelar: distraktioner, människor pratar, alltför tyst samt
individuellt lärande utan stöd av lärare.

Lärarna anger i citatet ovan att en nackdel med biblioteket kan vara att
miljön ibland upplevs distraherande och att miljön å ena sidan tillåter att
människor pratar och å andra sidan är allt för tyst.
Som förbättringsåtgärder nämner studenterna i en workshop att platser
tydligt bör profileras och anges, vilket uttrycks på följande sätt: ”Tydligare
profilering av studiemiljöer (vad är tysta avdelningar, var finns
grupprummen)”. Vidare föreslår studenterna att det bör finnas: ”Kartor med
tydliga markeringar av studieplatser. Exempelvis grupprum, öppna
utrymmen, tysta rum”.
Även andra lugna frizoner, där studenter kan koppla av och tänka på
annat än studier, efterfrågas och här är universitetets olika caféer och
fikaställen exempel som betonas (se figur 5). En av studenterna uttrycker det
på följande sätt i sina skriftliga reflektioner: “Jag tycker personligen att sådan
här oaser [fiket], eller lugna frizoner, där man kan koppla bort hjärnan från
18
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pluggandet och koppla av är väldigt viktiga för att skapa en behaglig
lärandemiljö.”
Förutom att fungera som oaser eller frizoner är universitetsfiken även
centrala och viktiga mötesplatser, där social samvaro och samspel existerar
och utvecklas – se även temat “Rum för social samvaro och samverkan” –
vilket gör att dessa rum och platser kan exemplifiera kopplingen och
överlappningen mellan de olika temana.

Figur 4. Översiktsbild av biblioteket, taget av en grupp lärare.

Figur 5. Fotografi som en student tagit som exemplifierar ett av universitetets
caféer som en lugn frizon.
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Inom temat “Rum för eftertanke och arbetsro” ger studenterna även uttryck
för erfarenheter av rum och platser där lugn, stillhet, arbetsro och tystnad
saknas och där studenterna istället upplever hög ljudnivå, stress och
olustkänslor och där möjligheten att sitta ostörd är i det närmaste obefintlig.
En plats som flera av studenterna påtalat som stressande är
Centrumrestaurangen i B-huset, vilket en av studenterna uttrycker på
följande sätt:
När jag tänker tillbaka på min skoltid inser jag att matsalar för mig ofta varit
förknippade med olustkänslor och det gäller fortfarande. Jag äter ofta min
lunch i Centrumrestaurangen i B-huset och varje gång känner jag lika
mycket stress och mer eller mindre obehag. Matsalen är stor, ljudnivån hög
och borden oftast fulla, och då hjälper det inte att fönstren är stora – det
blir ändå svårt för mig att ens fly ut i tanken, delvis eftersom man sällan får
chansen att sitta lite enskilt och äta i lugn och ro på grund av alla
människor. Restaurangens läge ger mig nästan någon slags underjordisk,
nedsänkt känsla […]. Problemet ligger naturligtvis inte bara i den fysiska
miljön, utan även hos mig själv. Dock går det knappast att undvika den
känsla som stora salar många gånger skapar, speciellt om ljudnivån är hög:
folkmassan känns som ett gäng stressade kreatur infösta i en och samma (lite
för trånga) hage. Här är det inte tal om att sitta och läsa en bok eller tidning
medan man äter, men det är antagligen inte det som är tanken heller.

Ovanstående citat från en av studenternas skriftliga reflektioner visar även
tydligt hur tidigare erfarenheter av liknande rum och platser påverkar
upplevelserna i nutid. Det visar också att känslor är nära förknippade med
rummet och platsen. Ytterligare ett exempel på detta är följande
studentreflektion, som beskriver en plats som är raka motsatsen till en lugn
och trygg plats och som även synliggör kopplingen mellan nuvarande och
tidigare upplevelser:
Korridorer som är uppbyggda på detta sätt [lång och rak, med bänkar på
ena sidan] gör mig illa till mods. Jag tror att jag tycker så illa om dem på
grund av att jag inte har några positiva erfarenheter av korridorer. För mig
har det varit platser där ”osynlig” mobbning har förekommit, en plats där
ingen vuxen ser och just detta lever kvar i mig och får mig att känna
obehag i korridorer av detta slag. Sedan kan jag tycka att det är kalt och
stelt, inget liv alls.
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Förutom att korridorer kan upplevas obehagliga ger studenterna uttryck för
att de underjordiska källarområdena ger en känsla av instängdhet och obehag.
Första gången jag gick genom dessa korridorer [i källaren] var jag säker på
att jag kommit fel, ”det kan omöjligt finnas en föreläsningssal här nere”
tänkte jag. När jag till sist lyckades hitta salen var det som att korridorerna
hade sugit ut all kraft ur mig innan föreläsningen ens börjat. Nu suckar jag
tungt varje gång jag ser på schemat att vi har lektion i salar som innebär att
jag måste besöka dessa korridorer (skriftlig studentreflektion).

Det är nu inte enbart miljön, platser och rum, inomhus som studenter och
lärare reflekterar kring. Även utomhusmiljön gestaltas i såväl ord som bild.
När det gäller studenters visioner om en bra studentmiljö kan detta
exemplifieras av en av civilingenjörsstudenternas förslag, ett exempel som i
detta fall gestaltar byggnadens utsida i form av en “soltrappa”. Denna trappa
är tänkt att inbjuda studenter och lärare vid universitetet till en lugn plats att
till exempel sitta och läsa på eller bara sitta och njuta av solen (se figur 6). I
anslutning till förslaget ges följande förklaring:
Vid entrén bryts regnbågsallén av den stora soltrappan som bryter ut
från fasaden och bjuder in gående. Då solen går ned tidigt vid markplan
kan man söka sig uppåt för att njuta en stund till. Högst upp finns en
lång balkong med läsplatser och en ingång direkt till Plan 2 (utdrag ur
en av civilingenjörsstudenternas förslag).

Ett annat exempel där utemiljön betonas är i en av civilingenjörsstudenterna
skiss, där ett förslag med större grönområden i form av innergårdar gestaltas
(se figur 7). I förslagstexten beskrivs detta som följer: “Det finns två stora
innergårdar med stora gröna ytor och gångvägar som skyddar mot regn och
snö”. Vidare framkommer i en studentworkshop att innegårdarna bör
användas på ett bättre sätt och att även studenterna ska kunna nyttja dem.
”Utnyttja utrymmen mellan husen, dvs. utomhusgårdarna – mer såna
mötesplatser, satsa på det sociala. […] Teman på innergårdarna. […] Lärare
har tillgång till fina uteplatser men inte studenterna” (skriftlig
studentreflektion).
Förslag till förändringar gällande Regnbågsallén ges också av studenterna:
”Öppningsbart glastak över hela Regnbågsallén. Det släpper in ljus och håller
ute snö/slask/regn”. Ett annat förslag som framkommer från en
studentworkshop är att utnyttja den mörka årstiden med till exempel kreativ
belysning: “Effektbelysa allén i regnbågens färger”.
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Figur 6. En illustration av ”soltrappan” från en av civilingenjörsstudenternas
förslag.

Figur 7. En detaljbild från en av civilingenjörsstudenternas förslag som visar
grönområden i form av innergårdar.
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Som avslutande reflektion kring detta tema – rum för eftertanke och arbetsro –
kan konstateras att studenter både uppskattar och efterfrågar rum och platser
där de kan sitta ostört i en lugn, harmonisk och avslappnande miljö och där
lugn, tystnad och stillhet råder – där det helt enkelt är rofyllt och behagligt.
Just detta med lugna och stilla platser för reflektion, eftertanke och
kontemplation poängterar och efterfrågar även lärarna.

Rum för social samvaro och samverkan
Vi väljer alltid att gå hit när vi ska arbeta tillsammans i vår basgrupp. Vi går hit
när vi ska låta våra idéer flöda. Platsen ligger på övervåningen ovanför cafeterian vid
aulan, en ganska avskild plats, men ändå ”mitt i smeten”. Det är en ljus och öppen
plats där många personer kan sitta samtidigt. Det är nog fler än vi som uppskattar
platsen för den är ofta upptagen av någon.

I detta tema betonar studenterna tydligt vikten av vara tillsammans med andra
och de efterfrågar rum för social samvaro och samverkan – platser och rum
där de tillsammans kan träffas för gemensamma studier eller enbart för att
umgås. Å ena sidan, menar studenterna, att dessa platser bör ligga lite avskilt,
så att de kan arbeta i lugn och ro, å andra sidan är det bra om platsen ger en
bra överblick av annat som händer (se även figur 8). Denna plats kallas av
studenterna ”VIP-platsen”, just för att den är så populär och därmed ofta
”upptagen”.
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Figur 8. ”VIP-platsen” – en plats som främjar social samvaro och samverkan,
och som ligger avskilt men ändå central med bra överblick. Fotot är taget av
Ulrika Bergmark och är en rekonstruktion av ett foto taget av en student.

Figur 9. Träffpunkter för social samvaro i en av civilingenjörsstudenternas
skisser.
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Behovet och vikten av både lugna och öppna platser, vilka samtidigt bidrar
till samarbete och delaktighet ger även lärarna uttryck för i samband med att
de diskuterar framtidens rum: “Tysta studieytor där man har uppsikt och
delaktighet” och ”lätt att ha en dialog [här], närhet till kaffe och mat,
avslappnad miljö”. En plats vid universitetet som ofta lyfts fram i positiva
ordalag är biblioteket. Platsen är inte enbart en källa för kunskap med all sin
litteratur och andra källor, och inte heller enbart en lugn och tyst plats, utan
uppskattas även för att där finns mindre grupprum. En student uttrycker det
på följande sätt: ”Grupprummen inbjuder till mindre grupper som vill arbeta
lite mer ostört, men ändå ha tillgång till bibliotekets böcker och övriga
resurser.” Detta är även ett exempel på där de två temana “Rum för
eftertanke och arbetsro” och “Rum för social samvaro och samverkan”
överlappar varandra – tysta, lugna ytor efterfrågas, samtidigt som man vill ha
öppenhet, översikt och gemenskap. Helt enkelt platser som främjar både
social samvaro och samverkan i lugn miljö. Mötesplatser av detta slag skapar,
enligt studenterna, viktiga förutsättningar för lärande, eller som en av
studenterna uttrycker det:
Fler mötesplatser skapar förutsättningar för utbyte av kunskap vilket
kommer att leda till ett ökat lärande på universitetet. Platser där människor
fritt kan diskutera och hjälpa varandra till att nå djupare kunskap (skriftlig
studentreflektion).

Att just öppenhet, översikt och gemenskap efterfrågas är även något som en
av civilingenjörsstudenterna uppmärksammat och gestaltat i sitt förslag, där
träffpunkter för social samverkan ritats in (se figur 9).
Enligt studenterna är det en brist på sociala platser för grupparbete, eller
att bara träffas på. De populäraste platserna är ofta upptagna, vilket citatet
inledningsvis ger uttryck för. Trots att de flesta påtalar en brist på denna typ
av platser, finns det en del “guldkorn” av detta slag. Ett exempel på en miljö
där studenter kan mötas för arbete eller enbart social samvaro är följande plats
(se figur 10). Enligt läraren som tagit fotot är denna plats en “bra lärandemiljö
för grupparbete (interaktion, diskussion), med bra ljud- och synmässiga
avskärmare”.
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Figur 10. En plats som upplevs som en bra lärandemiljö för samarbete och
samverkan. Fotot är taget av en lärare.

Figur 11. En gemensam all-yta i ett av civilingenjörsstudenternas förslag.
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Intressant att konstatera är att i princip samtliga studenter valde att skriva om
och avbilda viktiga platser och rum utanför själva klassrummen och
föreläsningssalarna. Klassrum skulle kunna utgör en plats att mötas på vid till
exempel grupparbete, i alla fall de klassrum som är olåsta och tillgängliga för
studenter, men dessa rum – klassrummen – nämns endast i anslutning till att
studenterna reflekterar kring och avbildar problematiska platser. En av
studenterna ger till och med uttryck för att klassrummen ger en
“sjukhuskänsla”, medan en mer offentlig plats i form av universitetets olika
caféer istället ger energi till studierna, samtidigt som de är platser “fri från
klassrumskänsla”. Studenten ifråga uttrycker detta på följande sätt:
Här kan vi fylla på energi så vi orkar studera och må bra. Den bidrar till att
erbjuda en miljö fri från klassrumskänsla. Till skillnad från klassrummen
som har en sjukhuskänsla bidrar denna miljö till en mer familjär känsla där
vi får ta del av vackra tavlor, gröna växter och gott fika.

Detta synsätt gestaltas även i en av civilingenjörsstudenternas förslag, där en
gemensam “all-yta” ritats in. “Entrén är ett inomhustorg med restaurang, café
och microöar. En miniatyr av soltrappan återfinns direkt vid ingången och
planet ovan skapar en “hylla” med studieplatser och hög spanfaktor” (se figur
11).
Förslaget som gestaltas i figur 11 inrymmer även de tankar och visioner
som studenterna gett uttryck för. I dessa framkommer att platser för social
samvaro och samverkan bör vara inbjudande och välkomnande, men framför
allt att de erbjuder bra och sköna sittplatser och bra ljus. Det efterfrågas helt
enkelt träffpunkter för gemenskap, både vad gäller studierna och socialt. Just
öppna och gemensamma ytor efterfrågar både studenter och lärare, vilken en
student uttrycker på följande sätt: ”[...] en öppen planlösning inbjuder till att
studenter och lärare stöter på varandra och kan utbyta kunskaper och
erfarenheter.” Vidare betonar en lärargrupp vikten av att ha träffpunkter,
vilka i sin tur innehåller olika funktioner: såväl platser för arbete och studier,
som platser för avkoppling och social samvaro, exempelvis fik och caféer (se
figur 12).
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Figur 12. Skiss från en lärargrupps framtidskollage.

Figur 13. Exempel på öppna och gemensamma ytor i en av civilingenjörernas förslag.
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Ytterligare ett exempel på platser att träffas och umgås på återges i en av
civilingenjörernas förslag (se figur 13). I detta förslag finns olika varianter av
träffpunkter, vilka främjar såväl enskilt arbete och lärande, som arbete och
lärande i grupp.
I studentreflektionerna framkommer även hur nära platsen är kopplade
till olika känslor.
Jag tycker om denna lärandeplats p.g.a. skönheten på platsen, soffan har
inte någon speciell fin klädsel, det är kalt på väggen i bakgrunden o.s.v.,
men jag tycke ändå att den bjöd in till en fin gemenskap när vi suttit där
och gjort ett par arbeten i grupp. Det finns gott om sittutrymme för alla i
gruppen och fönstren släpper in ljus och gör platsen stämningsfull. Det är
kort och gott en harmonisk plats för mig där jag känner mig stimulerad att
arbeta och jag känner mig bra själsligt!

Känslor som väcks av platsen kan, om de är positiva, stimulera till arbetslust
och arbetsro. Väcker platsen obehagskänslor och olust uppstår dock det
motsatta, vilket följande student ger uttryck för:
Det här klassrummet […] är en prototyp för hur oinspirerande, fantasilöst
och torrt ett klassrum kan utformas. […] Rummet känns stängt,
upplevelsen att taket är mycket lågt är svår att förklara. Man tappar ”lusten”
så snart man kliver in i rummet.

Sammantaget kan konstateras inom detta tema – rum för social samvaro och
samverkan – att studenterna uppskattar och efterfrågar fler platser och rum i
rummen, där de kan sitta tillsammans i grupper. Dessa platser och rum
fungerar som träffpunkter och knutpunkter för social samvaro och umgänge –
oavsett om det gäller studierna eller inte. Samtidigt som dessa rum bör ligga
avskilt, bör de ändå ligga “mitt i smeten”, som en student uttrycker det, så att
studenterna har en bra överblick över en öppen yta. Platsen bör även vara
inbjudande och välkomnande. I anslutning till detta betonas vikten av att
platsen är möblerad med sköna sittgrupper, har bra ljusinsläpp och är estetiskt
tilltalande, vilket visar på kopplingen mellan detta tema och temat “Rum för
ergonomi och estetik”.
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Rum för utforskande och professionsnära arbete
Rummen ska visa vilken verksamhet som pågår. Studentarbeten skulle därför kunna
visas i olika salar som ger en bild av vilka moment som studenter just nu bearbetar i
utbildningarna (lärarreflektion).

Inom ramen för detta tema framkommer tydligt att studenter, men även
lärare, vid olika studieprogram har olika behov och önskningar vad gäller
rummet. Det är även tydligt att kopplingen till den kommande professionen
är viktig, inte enbart för kunskapsinhämtande och lärande, för färdigheter och
förtrogenhet till det kommande yrket, utan även i förhållande till den egna
(yrkes)identiteten. Såväl studenter som lärare påtalade även betydelsen av
rummens identitet – att rummen och platsen tydligt signalerar vilken typ av
verksamhet och utbildning som sker där (se figur 14). En student ger uttryck
för detta i det följande: ”På dessa platser visas arbeten och konst som
inspirerar och visar vilken verksamhet som pågår i närliggande lokaler”.
Både lärare och studenter framhåller vikten av att kunna tillämpa
teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt i en professionsnära situation.
Utforskande arbetssätt och att få praktisera kunskaper underlättar och
fördjupar studenternas lärande. I figur 14 visas bland annat ett maskinlabb och
i anslutning till att lärare tog denna bild skrev de att rummet ger möjligheter
till ”praktisk tillämpning av teorier som bearbetats i undervisning i andra
rum” (skriftlig lärarreflektion). En annan grupp av lärare reflekterade också
över den praktiska tillämningen av kunskaper som ett labb ger:
Fördelar: mycket praktiskt, tillämpat och interaktivt, möjlighet att köra
maskiner i verkliga situationer, mera engagerande [för studenterna].
Nackdelar: utrymmesmässiga begränsningar, tekniska begränsningar, känslig
utrusning/tillgänglighet, säkerhetsfrågor och förberedelse.

Ytterligare exempel på utforskande och praktiskt arbete ges i figuren 14 med
bilden på ambulansen. Lärarna beskriver i sin redovisning hur simuleringar
används inom sjuksköterskeutbildning, där studenter får ”behandla” patienter
i akutsituationer vilket ger en ”realistisk och verklig upplevelse”.

30

VAD ÄR PROJEKTETS RESULTAT?

Figur 14. Exempel på olika professionsnära rum och lokaler vid universitetet.
Fotona ät tagna av studenter och lärare och de är bearbetade och ihopmonterade av Ulrika Bergmark.
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Danslärarstudenterna beskriver att undervisning i dans kännetecknas av
”learning by doing, kontextuellt lärande och artefakter”. Detta citat visar att
det är viktigt att praktisera kunskaper och sätta in dem i ett sammanhang samt
att använda olika redskap i lärande. Redskap i detta sammanhang kan vara det
fysiska rummet med dess inredning, som exempelvis speglar, stång och
musikanläggning. Danslärarstudenterna belyser att det behövs speciella
lokaler, anpassade efter verksamheten. Golvet är centralt i dansundervisning
och en grupp danslärarstudenter föreslår att golvet i danssalarna byts ut.
”Förändringar som föreslås i anslutning till danssalarna är att byta golv till ett
mjukare, eftersom det är för hårt, vilket riskerar att ge skador”
(fältanteckningar från studentredovisning). Vidare ger dessa studenter uttryck
för en känsla av otrygghet i och med att danssalarna har stora fönster, vilket
medför en exponering av verksamheten som pågår där.
De skulle också vilja se gardiner för fönstren, som kan dras för, särskilt när
det är mörkt ute. Det skapar en otrygghetskänsla när människor kan stå
utanför och se in i salen, utan att de som är i danssalen ser det
(fältanteckningar från studentredovisning).

I figuren 14 finns även en bild på ett övningsrum för musiklärar- och
musikstudenter, vilket också visar på kontextens betydelse för lärande.
Övningsrum kan möjliggöra individuellt musicerande och/eller ensemblespel.
Här är också olika artefakter viktiga som stöd i studenternas lärande. Exempel
som studenterna ger i sina redovisningar är: ”instrument, notställ, whiteboard,
ljudanläggning” (fältanteckning från studentredovisning).
I en workshop med lärare framkom många förslag på vilka förändringar
som skulle behövas för att studenternas lärande ska förbättras. Lärarna
efterlyste utökad användning av digital teknik som till exempel, ”holografisk
visualisering, ’virtual reality’ och smarta datorer, robotar, innovativa labb”. En
av studenterna uttrycker liknande tankar i en skriftlig reflektion:
”Hologramundervisning, påbörjats inom medicin men kunde även vara
användbart för utbildning av ingenjörer”.
Lärarna betonar även vikten av att ”öka interaktionen inom existerande
lärandemiljöer samt bättre visualisering [av lärandeobjekten]”. Vidare
framkom att rummen bör stödja alternativa och innovativa
undervisningsmetoder, som till exempel att använda spel i undervisningen, sk.
’gamification’, men även simulatorer, för att skapa en mer utforskande och
professionsnära lärandemiljö.
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Sammanfattningsvis kan konstateras inom detta tema – rum för utforskande
och professionsnära arbete – att rummen och platserna vid universitetet å ena
sidan både bör bidra till identitetsskapande hos enskilda individer vad gäller
den kommande professionen och å andra sidan bör de spegla verksamhetens
identitet. Detta är de centrala aspekterna inom detta tema. Ytterligare en
viktig aspekt är att studenterna, inom ramen för sin utbildning, ges möjlighet
till utforskande och praktiska arbetssätt, vilka är så realistiska som möjligt och
för detta behöver olika utbildningar och ämnesområden olika ämnes- eller
områdesspecifika rum.

Rum för delaktighet och inflytande
En sal som bidrar till lärande är en trygg och bekväm miljö/sal som gör att man får
tillräckligt med yta och syn för att fånga in allt som tas upp på lektionen.
Läraren/föreläsaren ska kunna ta sig runt i rummet/salen så att man känner sig
delaktig i det budskap som läraren vill dela med sig (studentreflektion).

Såväl studenter som lärare ger uttryck för att olika miljöer kan inbjuda
respektive hindra möjligheter till delaktighet och inflytande. Hörsalar
inbjuder oftast till envägskommunikation, medan klassrum med
gruppmöblering inbjuder till delaktighet. Rummet styr på så sätt vilka roller
som studenter och lärare har och vilken typ av aktivitet som fokuseras. Ett
annat exempel på hur verksamheten i ett rum kan styras är genom skrivna
eller oskrivna regler. Ett sådant exempel är just klassrummens möblering. Vid
Campus Piteå sitter i ett flertal klassrum följande anslag uppsatt (se figur 15),
vilket ger uttryck för lärande som en envägskommunikation med läraren i
centrum.
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Figur 15. Denna anmodan sitter i ett flertal av klassrummen vid Campus Piteå. Fotot
är taget av Eva Alerby vid en studentworkshop.

I ett klassrum med envägskommunikation har läraren en tydlig roll som den
som besitter kunskapen, vilken ska förmedlas till studenterna som förhåller sig
relativt passiva. Exempel på detta är att lokalen är möblerad i rader där
studenterna tittar framåt mot katedern och läraren som föreläser med stöd av
en presentation som visas på skärmen (se figur 15 och 16). I anslutning till en
av universitetets föreläsningssalar gav en student uttryck för följande (se även
figur 17):
Sparbankssalen (L165) är en väl fungerande föreläsningssal med många
verktyg som underlättar envägskommunikationen. Stolarna står i rader och
de är ergonomiska och funktionella med skrivbord och lampa knutet till
varje plats. Det är stora fönster i lokalen som ger ett naturligt ljus. Ljudet är
bra och anpassat för att lyssna på en föreläsare längst fram i rummet.
Föreläsaren har tillgång till projektor, dator, mikrofon och whiteboards.
Nackdelen med rummet är att det inte inbjuder till interaktion och samtal i
grupper. Lokalen har ett tydligt syfte i att vara föreläsningssal och den
fungerar bra utifrån detta.

I anslutning till diskussionen om föreläsningssalar framkommer en önskan och
vision om att någon föreläsningssal ska vara inspirerad av romersk teater eller
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till och med i Harry Potter stil, vilket en student uttrycker i en skriftlig
reflektion: ”Det hade varit maffigt, tänk Hogwarts, ger mer skolkänsla!”.

Figur 16. Exempel på föreläsningssalar och klassrum som främjar
förmedlingspedagogik. Fotona är tagna och ihopmonterade av en student.

Figur 17. Exempel på en av universitetets föreläsningssalar. Fotot är taget av en
student.
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I ett klassrum som inbjuder till interaktion har läraren en roll som facilitator
och ett sådant pedagogiskt förhållningssätt framhåller att lärande sker i
samverkan med andra människor och med hjälp av olika verktyg och
material, vilket medför att studenterna blir aktiva. Exempel på detta är att
rummet är möblerat på andra sätt än att borden står i rader, så som att de
istället står i grupper, som hästskoformering eller i halvcirkel. Studenter
beskriver detta i en workshop: ”Lärosalar format som ett U, tre rader högt
och runt, man ser varandra, enklare att ha seminarium i”. Variation av
arbetsformer som grupparbete, föreläsning och multimodalt arbete (IKT, bild
och form, rollspel) är kännetecknande för denna undervisning. Vidare anger
studenter i en workshop att de värdesätter: ”grupparbete, estetiska och
kreativa inslag, multimodalitet, debatt och diskussion”. Vid denna typ av
undervisning är både läraren och studenterna aktiva i undervisningen, vilket i
sin tur kräver att såväl rummet som möbleringen är: “Flexibel, levande,
justerbar, dynamiskt”, som en lärare uttrycker det.
Både studenter och lärare påtalar vikten av flexibilitet när det kommer
till klassrum och undervisningssalar. En avgörande faktor för hur
undervisningen kan bedrivas är hur rummet är möblerat, eller huruvida det
går att möblera om i rummet. Oavsett vilket har såväl möblernas placering
som kvalité en avgörande betydelse för hur rummet upplevs. En av
studenterna uttrycker det på följande sätt:
Det bästa med rummet är borden. Det finns 5 – 7 grupper med bord i
rummet. Det är jättemysigt att jobba runt bordet med kompisarna och
läraren kan lätt ta sig runt i klassen för att hjälpa alla som hjälp behöver. [...]
Stolarna är också av mycket hög kvalité och man kan lätt rulla med stolen
från ena bordet till det andra för att prata med andra om man det vill.

En annan student uttrycker detta med möblernas betydelse som följer: “Stora
grupperingar av sittmöbler uppmuntrar till gruppdiskussioner snarare än till
enskilt lärande” (se figur 18). Fältanteckningarna från ytterligare en av
studentredovisningarna uttrycker behovet av att kunna sitta tillsammans i
mindre grupper: “Studenterna anser också att deras lärande skulle främjas av
om det fanns grupprum i anslutning till teorisalar, så att de kan dela upp sig i
mindre grupper under lektionstid”.
Även civilingenjörsstudenterna exemplifierar olika typer av platser och
rum, där själva möbleringen varierar (se figur 19).
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Figur 18. Ett exempel på ett rum och dess möblering som främjar grupparbete. Fotot
är taget av en student.

Figur 19. Utdrag från ett av civilingenjörsstudenternas förslag.
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Vidare diskuterar studenterna betydelsen av demokratiska platser, platser att
kunna mötas på utanför den formella undervisningssituationen. En sådan plats
som avbildas och beskrivs av studenterna är Ljusgården i C-huset. Där finns
möjlighet att sitta tillsammans i olika grupperingar (se figur 20).

Figur 20. Ljusgården i C-huset. Fotot är taget av en student.

En annan plats som omnämns är Kårhuset1 i Piteå. Denna plats upplevs av
många studenter i Piteå som en social mötesplats med en socialiserande
funktion, bland annat genom att platsen främjar till samtal och diskussioner.
Det är en plats som studenterna kommer till för att interagera med andra,
men även för att äta och fika. Det är för studenterna ett avslappnat ställe
utanför den formella lärandemiljön. Kårhuset upplevs som en demokratisk
plats, styrd av studenterna själva och där studenterna upplever att de får socialt
och intellektuellt utbyte med varandra. Det är, enligt studenterna, ett
studentstyrt lärande som främjas där, samtidigt som de upplever att
användning av platsen är ”fri” och lätt att möblera om.
Sammantaget kan konstateras inom detta tema – rum för delaktighet och
inflytande – att olika typer av rum och platser främjar viss verksamhet,
aktivitet och undervisningssätt, vilket å sin sida inverkar på studenternas
lärande. Det innebär även att rummen och platserna kan hindra eller försvåra
verksamheten och de undervisningsmetoder läraren önskar att använda.
1

Kårhuset i Piteå kommer att avvecklas under våren 2016 och diskussioner om ett
ersättningsalternativ pågår.
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Därav följer behovet av variation och flexibilitet, vilket både studenter och
lärare ger uttryck för. Det behövs olika platser och rum för olika aktiviteter
och verksamheter.

Rum för ergonomi och estetik
Syre behövs när man ska tänka. Tänka behövs när man ska lösa problem. Problem
behöver lösas när man gör skoluppgifter. I ett klassrum är det begränsat med syre. I
en korridor [med sittgrupper – ett bord och soffa och/eller fåtöljer] som har betydligt
större mängd syre föds ännu fler idéer som kan hjälpa till i skolarbetet
(studentreflektion).

Både studenter och lärare betonar vikten av att universitetets miljö, dess olika
rum och platser, vilket även inkluderar möbler och annan utrustning, är
ergonomiskt utformade (ljus, luft, belysning, möblering, praktiska och
tekniska hjälpmedel), att det är rent och snyggt i miljöerna, men även att de
är estetiskt tilltalande.
Ergonomi och estetik är de bärande aspekterna inom detta tema. Två av
studenterna beskriver universitetsmiljöer som omfattar god ergonomi och
estetik, där bra ljusinsläpp är en viktig faktor, på följande sätt:
Det är högt i tak. Mycket bra med ljus i rummet, det finns ett stort fönster
som dagtid ger mycket naturligt ljus in i rummet.
Biblioteket är en väldigt viktig plats. Lokalen är väldigt ljus och har fönster
som ger enormt bra ljusinsläpp vilket ger en positiv känsla över biblioteket.

I citaten framhålls att rummet eller platsen bör ha högt i tak och tillgång till
naturligt ljus, vilket ger en positiv inverkan på deras upplevelser av miljön.
Ytterligare förslag är att belysningen ska anpassas efter rådande villkor. I flera
rum finns det numera ofta en fast projektor uppsatt i taket och ett problem
som uppstår är att det inte går att släcka enbart de främre lamporna i
klassrummet, de vid projektorskärmen, medan de bakre lamporna är tända, så
att studenterna ser att anteckna (se figur 21). Detta är något som studenter
påtalar i en workshop: “Istället måste man välja, antingen ser studenterna bra
på skärmen, men inte lika bra för att anteckna eller att det är för ljust på
skärmen och de ser bra att anteckna” (fältanteckningar från en
studentworkshop).
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Förutom ljus, påtalar studenterna också att bra luft är en viktig
förutsättning och i anslutning till detta påtalas att ventilationen behöver ses
över. Luften upplevs ofta som dålig, speciellt i klassrummen, vilket
studentcitatet inledningsvis i detta tema är ett exempel på. Ytterligare ett
studentcitat om samma problematik är följande: “På grund av det ovanligt
tråkiga klassrummet samt brist på cirkulerande luft, gör det till en mycket svår
miljö att lära sig i. […] ett mörkt litet kyffe.” Såväl studenter som lärare
påtalar vikten av att ventilationen i rummen, och därmed även luften, är bra.
En student avbildade ventilationen i ett klassrum på följande sätt (se figur 22).
Fungerar inte ventilationen i rummet behövs ofta fönster öppnas vilket i
sin tur kan medföra att det blir allt för kallt i rummet. En student beskriver
detta som följer:
Rummet gjorde en trött och jag tappade lätt koncentrationen, fönstret
öppnades men det gjorde att alla istället fick klä på sig med ytterkläderna
för det blev alldeles för kallt inne i salen. Jag blev stressad och ville bara
därifrån, fönstren satt så högt att känslan av klaustrofobi smög över en.
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Figur 21. Fotografi som skildrar problematiken som kan uppstå när ny teknik
möter det befintliga rummet. Fotot är taget och bearbetat av en student.

Figur 22. En student har tagit en bild på ventilationen.
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Inom ramen för detta tema – ”Rum för ergonomi och estetik” – återfinns
även aspekter som att det är rent och fräscht i lokalerna. Det är speciellt
toaletterna som nämns i anslutning till detta, vilket en student gör i följande
skriftliga reflektion:
Toalett! Genom alla mina år i skolan har toalettbesöken varit väldigt få.
Toaletterna på en skola är oftast inte så fräscha. Oftast ligger det papper
över hela golvet, tvålen är slut och väggarna fulla av klotter. På
universitetets toaletter är det mycket bättre än vad det var på gymnasiet och
grundskolan, men trots detta så är inte toaletterna så pass ”bra” så att jag
känner att det är trevligt att gå på toa. Toaletterna ligger oftast mitt ute i
korridoren där det passerar elever hela tiden. Så när man väl bestämmer sig
för att gå på toa kontrollerar man att man låst dörren ett antal gånger.
Därför är toaletterna en mindre trevlig plats för mig på universitetet.

Vissa studenter upplever att det ibland brister vad gäller städningen i
universitetets lokaler, som till exempel ”överfulla soptunnor” (skriftlig
studentreflektion). Upplevelsen av städning eller avsaknad av städning inom
universitet kan skilja sig åt mellan olika studieprogram beroende på vilken
verksamhet och vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Danslärarutbildningen
är ett sådant exempel, vilket följande utdrag från fältanteckningar från en
studentredovisning ger uttryck för:
Studenterna upplever att städningen inte alltid är fullgod. Det är viktigt
eftersom dansarna rör sig mycket på golvet. Om inte utökad städning kan
uppnås, föreslår de att det ska finnas städutrustning som studenterna själva
kan använda.

Både studenter och lärare ger även förslag på estetiska förbättringar. De
menar att en del platser och rum är alltför neutrala och intetsägande. De
skulle vilja se utsmyckning i rummen, så som konst och gröna växter (se figur
23), eller som en student skriver: “Gröna växter ger inte bara en trevlig
atmosfär, utan syre också.” Vidare påtalas vikten av att knyta inredningen till
den lokala omgivningen: ”Mer naturinspirerad inredning för att spegla Luleå,
t.ex. växter eller fontäner” (skriftlig studentreflektion).
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Figur 23. Del av en av lärargruppernas framtidskollage.
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Även färgval i såväl klassrum och föreläsningssalar, som i
universitetsgemensamma rum betonas.
Ibland beskrivs rummen likna
“förhörsrum” eller “fängelser”, med kvävningskänslor och känslor av
instängdhet till följd, vilket en student uttrycker på följande sätt:
Den vita färgen genomsyrar rummet och de tråkiga, stela möblerna får mig
att tänka på ett förhörsrum, med singellampan som enda belysning i
rummet. Det finns ingen plats för socialt samspel med andra. Nej, detta är
sannerligen ingen plats för lärande! [...] Ett skräckexempel på ett
utomordentligt tråkigt rum för lärande. Trots att detta ska fungera som ett
lärorum ser jag det mer som ett fängelse än en plats för studerande …
avsaknaden av någon form av växtlighet, färggladhet, visuell skönhet och
form är riktigt illa, och jag skulle högst kunna studera här tio minuter innan
jag skulle känna mig instängd och kvävd.

Ergonomiska och till viss del estetiska aspekter går ibland ihop med
pedagogiska aspekter. Studenterna vill till exempel ha möbler som gör det lätt
att möblera om i rummet utifrån skiftande behov och aktiviteter, eller som en
av studenterna uttryckt det i sin skriftliga reflektion: “Lättare att möblera om.
Plats för rörelse”.
Vidare poängteras att katedern bör vara mobil, så att den tydliga
riktningen framåt i rummet kan brytas upp. Ett annat konkret förslag som ges
i en studentworkshop är möjligheten att sätta in mindre flyttbara whiteboards
knutna till varje gruppbord, så att studenterna kan arbeta i grupper och
anteckna på var sin egen whiteboard, allt för att främja samverkan och aktiv
studentmedverkan.
Ett annat förslag till rumsavdelare ger följande student uttryck för under
en studentredovisning:
För att möjliggöra för studier anser studenterna att det skulle vara bra med
någon form av rumsavdelare, till exempel växter eller tyg. Det skulle också
medverka till att dämpa en ibland hög ljudnivå som kan upplevas som
störande (fältanteckningar från studentredovisning).

I anslutning till detta tema påtalas även betydelsen av rummens tekniska
utrustning och en tydlig önskan från både lärare och studenter är att
universitetets rum och offentliga platser förses med ”ett oändligt antal
eluttag”, som en lärare uttrycker det. Vidare framkom detta också vid en
studentredovisning:
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I rummen bör det finnas tillgång till uttag så man kan använda sig utav
dator för att föra anteckningar. [...] Sätt in fler eluttag, eftersom många
sitter och studerar individuellt eller i grupp och har därför med sig datorer,
läsplattor och smart phones som behöver laddas (fältanteckningar från
studentredovisning).

Inom ramen för detta tema – rum för ergonomi och estetik – har såväl studenter
som lärare på olika sätt gett uttryck för erfarenheter av och önskningar om att
universitetets rum både är estetiskt tilltalande och ergonomiskt utformade.
Vidare framkommer ett antal förslag på förbättringsåtgärder angående detta.
Avslutningsvis kan konstateras att lärandet är nära knutet till båda aspekterna
– estetik och ergonomi.
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Avslutande ord och tankar inför
framtiden
Det övergripande syftet med denna studie har varit att belysa och utveckla
förståelse för, samt kunskap om, universitetets studentmiljö. Analysen har
visat på vikten av att det finns olika ”rum” för olika aktiviteter, men även
med olika funktion, inom ett universitet: för eftertanke och arbetsro, för
social samvaro och samverkan, för delaktighet och inflytande, för utforskande
och professionsnära arbete samt för ergonomi och estetik.
Det framkom bland annat att både studenter och lärare värdesätter rum
och platser där studenter kan sitta ostört i en lugn, harmonisk och
avslappnande miljö, där tystnad och stillhet råder. Just detta med tysta, stilla
platser kan till viss del anses vara en bristvara i olika utbildningssammanhang,
likväl som i dagens samhälle generellt (Alerby, 2012; Englund, 2005).
Behovet av lugna platser för eftertanke och arbetsro har även framkommit i
tidigare studier (se till exempel, Alerby, 2004; Jaworski, 1993). Att det ska
finnas tysta rum i studenternas miljö poängteras även i LTU:s vision om
Sveriges bästa studentmiljö. Det ska finnas rum inom universitetet som kan:
”användas till att komma undan – och bara känna tystnaden” (Luleå tekniska
universitet, 2016, s. 13).
Även om betydelsen av tystnad och stillhet tydligt framhölls, betonas
också sociala platser och rum som fungerar som träffpunkter och knutpunkter
för samvaro och umgänge. Samtidigt som dessa rum bör ligga avskilt, bör de
ändå ligga centralt, så att studenterna har en bra överblick över en öppen yta.
Platsen bör även vara inbjudande och välkomnande. Att skapa platser som
brukarna kan relatera till och känna sig hemma på är enligt Werne (1997) en
av arkitektens viktigaste uppgift.
Till platsens betydelse för social samvaro och en känsla av tillhörighet,
kan även dess identitetsskapande funktion kopplas. Såväl studenter som lärare
poängterar att rummen och platserna vid universitetet å ena sidan både bör
bidra till identitetsskapande hos enskilda individer vad gäller den kommande
professionen och å andra sidan bör de spegla verksamhetens identitet. Det är
därför viktigt att studenter ges möjligheter till utforskande och praktiska
arbetssätt, vilka bör vara så realistiska som möjligt, gärna med hjälp av digital
teknik och innovativa undervisningsformer.
För att studenter ska uppleva att de har reellt inflytande och känner sig
delaktiga i miljön och de undervisningsaktiviteter som försiggår, visar
resultaten att flexibilitet och variation krävs. Detta gäller både den rumsliga
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gestaltningen och lärarens undervisning. Det behövs därför olika platser och
rum för olika aktiviteter och verksamheter.
I resultaten framkommer vidare att estetiska och ergonomiska aspekter av
platser vid universitetet påverkar studenters lärande och upplevelse av sin
studiemiljö. Det finns önskningar om att universitetets rum både är estetiskt
tilltalande och ergonomiskt utformade och det framkommer ett antal förslag
på förbättringsåtgärder angående detta, till exempel betydelsen av
regelbunden städning, fungerande teknisk utrustning, belysning och
ventilation samt utsmyckning i universitetets lokaler. Detta resultat bekräftas
även av tidigare studier. Bland andra Yang, Becerik-Gerber och Mino (2013)
fann i sin studie att studenter tydligt betonar vikten av god luftkvalitet samt
att temperaturen i rummen är behaglig.
I vår studie framkommer också att studenterna påtalar att universitetet
som plats bör spegla dess geografiska läge, naturen och klimatet. Det
studenterna ger uttryck för återspeglas även i LTU:s vision om att bli Sveriges
bästa studentmiljö. I denna vision framhålls bland annat följande:
Som Skandinaviens nordligaste tekniska universitet vill vi ta vara på de
starka kontrasterna mellan ljus och mörker, värme och kyla. Ljuset
variation över dygnet är en del av vår plats identitet – och det ska synas i
inredningen (Luleå tekniska universitet, 2016, s. 3).

Deltagarnas erfarenheter och visioner visar att en helhetssyn på utformning av
olika rum och de aktiviteter som pågår där bör råda. Rummet och
aktiviteterna är sammanflätade och påverkar därmed varandra ömsesidigt.
Rummet sätter till viss del gränsen för aktiviteterna som kan genomföras där.
Eftersom utformningen av olika lärmiljöer under lång tid har fokuserat den
tekniska funktionen, snarare än den pedagogiska effekten (Fisher, 2007), blir
det angeläget att diskutera de pedagogiska intentionerna med en
undervisningsmiljö. Rationalitet och funktionalitet i den byggda miljön har
ett visst värde, men det finns idag ett ökande behov av fysiska miljöer som
stödjer olika former av lärande, vilket i sin tur ökar flexibiliteten för
demokratiska sätt att lära. Det handlar om hur studenters lärande kan stödjas
på ett medvetet och strategiskt sätt. Om lärare och studenter inte använder
miljön på det pedagogiska sätt som designen av rummet avser, kan det få som
konsekvens att ett rums pedagogiska potential underutnyttjas. Det blir också
tydligt att studenters lärande kan både förhindras och underlättas genom de
fysiska miljöer som erbjuds. Detta blir särskilt tydligt i anslutning till rummets
möblering. Stödjer rummets utformning, inklusive dess möblering, lärarens
intentioner med undervisningen? Eller råder det motsatta – möbleringen i
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rummet förvårar lärarens undervisningsintentioner. Här är det intressant att
reflektera över vem som styr möbleringen i ett rum. Utgår rummets
möblering från de aktiviteter och den verksamhet som ska ske där? Eller utgår
den från skrivna eller oskrivna regler av rationell karaktär?
Enligt Jessop, Gubby och Smith (2012) är det svårt att urskilja rummets
enskilda betydelse bland andra aspekter centrala för undervisning och lärande
– istället bör en helhetssyn råda. Människa och rum är sammanflätade och de
både påverkas av och påverkar varandra (Alerby et al, 2006). En viktig faktor
för undervisning och lärande är, förutom rummets gestaltning, läraren.
Områden för fortsatta studier som detta projekt gett inspiration till är att
vetenskapligt belysa relationen mellan lärarens undervisning och det specifika
klassrummets/lärosalens gestaltning. Lärarens roll är central och hen är även
den person som till stor del har makten över rummet och de aktiviteter som
sker där. Lärarens kreativitet, vilja och kunskap att använda rummet blir
därför avgörande för vilken undervisning som genomförs. Det krävs även
kunskap om lärande och en didaktisk medvetenhet från lärarens sida för att
kunna använda och utnyttja rummets förutsättningar, men även för att
undvika dess eventuella begränsningar.
Som konstaterades inledningsvis i denna rapport, speglar
universitetsmiljöer olika pedagogiska strömningar, ideologiska förändringar
och ekonomiska prioriteringar samt att rationella modeller influerat
universitetsbyggnaders utformning. I studien ser vi spår av ett rationellt
perspektiv, men samtidigt är det tydligt att det finns inslag av många andra
perspektiv som främjar samverkan och interaktion för ett ökat studentlärande.
LTU har höga ambitioner om att skapa en miljö som stödjer studenters
lärande i enlighet med Pedagogisk idé, ambitioner som går bortom rationella
modeller och framhåller studentaktivt lärande genom delaktighet och
engagemang. Resultaten av vår studie kan bidra till den förändringsprocessen
genom att lyfta fram de erfarenheter och visioner som studenter och lärare
har gällande relationen mellan människa och rum ur ett högskolepedagogiskt
perspektiv, det vill säga kunskap om hur plats, identitet och lärande samverkar.
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