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Sammendrag
Dette notatet presenterer en komparativ fler-case studie av bygninger og campuser som er utformet
for å dekke behovene til god og fremtidsrettet undervisning og forskning. Formålet med
undersøkelsen er å svare på hva som vektlegges ved planlegging av rom og campus for å oppnå
rasjonell undervisning og forskning.
For å finne ut hva som er rasjonell undervisning og forskning i et fremtidsperspektiv viser vi
fremtidsrettede trender innenfor undervisning og forskning. «Rasjonell» i denne sammenheng kan
forstås både som pedagogisk rasjonalitet (gode undervisningsformer), forskningsmessig rasjonalitet
(ofte avhengig av en forskningens ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt) og
økonomisk rasjonalitet (kost-nytte vurderinger). For å svare på hva som vektlegges ved planlegging
av rom og campus for å tilrettelegge for disse viser vi disse trendenes konsekvens for fysisk utforming
av rom, bygg og campus.
De trendene som vi har identifisert innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling som vi
har identifisert gir følgende konsekvenser for fysisk utforming:
-

Attraktive og felles møtesteder for både formell og uformell læring
Fleksible lokaler som enkelt kan tilrettelegges for nye formål
Sambruk for ulike aktiviteter og funksjoner, hvor samme arealer brukes av flere grupper
Samlokalisering og kort avstand mellom aktiviteter
Åpne arealer for synlighet og tilgjengelighet
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Fysisk utforming
for rasjonell undervisning og forskning
Introduksjon
Dette notatet presenterer en komparativ fler-case studie. Fenomenet under lupen er nye rom,
bygninger og campuser som er utformet for å dekke behovene til god og fremtidsrettet undervisning
og forskning. Formålet er å undersøke hva som vektlegges ved planlegging av rom og campus for å
oppnå rasjonell undervisning og forskning.
Rasjonalitetsbegrepet handler alltid om målrettethet. Det er likevel et tvetydig begrep som blant
annet må modifiseres gjennom å definere hvilke mål som etterstrebes, og for hvem dette oppleves
som gode mål (Bjørkeng, 2010). «Rasjonell» i denne sammenheng kan forstås både som pedagogisk
rasjonalitet (gode undervisningsformer), forskningsmessig rasjonalitet (ofte avhengig av en
forskningens ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt) og økonomisk rasjonalitet (kostnytte vurderinger).
For å si noe om hva som vektlegges ved utforming av rom og campus for å oppnå rasjonell
undervisning og forskning presenterer vi to funn fra casestudien:
1) Vi presenterer nyskapende trender innenfor undervisning, forskning/kunstnerisk virksomhet,
innovasjon/nyskaping og formidling. Dette er trender som kommer til syne på tvers av
casestudiene. Vi presenterer nyskapende trender fordi vi undersøker rasjonell undervisning
og forskning i et fremtidsrettet perspektiv (Hva bør NTNU bli?)
2) Deretter viser vi konsekvensene for fysisk utforming som trendene innenfor undervisning,
forskning/kunstnerisk virksomhet, innovasjon/nyskaping og formidling har gitt. Vi ser at de
romlige konsekvensene av disse trendene også i mange tilfeller kan beskrives som økonomisk
rasjonelle.
Helt konkret har undervisnings og forskningstrendene vi har identifisert gitt følgende konsekvenser
for fysisk utforming.
-

Attraktive og felles møtesteder for både formell og uformell læring
Fleksible lokaler som enkelt kan tilrettelegges for nye formål
Sambruk for ulike aktiviteter og funksjoner, hvor samme arealer brukes av flere grupper
Samlokalisering og kort avstand mellom aktiviteter
Åpne arealer for synlighet og tilgjengelighet

I arbeidet med å undersøke konsekvenser av nye lærings- og forskningsmiljø for rom, campus og by,
viser både praktiske eksempler og teori at det går mot åpnere, mere mobile og effektive rom og
møteplasser (Harrison og Hutton 2014: 109-110, NTNU 2014: 37-38, den Heijer 2012:194). Arealtyper
i en ny universitetsutforming ser ut til å trekke i retning av å legge til rette for samarbeid og
interaksjon både ansikt til ansikt og digitalt. På alle områder innenfor campus er det en driv mot en
større integrering og nedbryting av barrierer mellom romtyper og hvordan de brukes. Det rettes
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oppmerksomhet og energi mot å sørge for at valgte løsninger må være så robuste som mulig for
fremtidens endringer (Harrison og Hutton 2014:109, NTNU 2014:44-45).
Det er likevel slik at det er få direkte, kausale forhold mellom tiltak og effekt når det gjelder forholdet
mellom fysisk utforming og læring, nyskapning, produktivitet og effektivitet (Alvesson 2004). For
studier som vurderer effekter av innovative undervisningsformer sammen med innovative
undervisningsrom er dette en utfordring, (Harrison og Hutton 2014:14-15). Det kan derfor være
bedre å vurdere faktorer som enten fremmer eller hemmer måloppnåelse og gjennomføring av ulike
aktiviteter (Hansen, Blakstad, og Knudsen 2009). De trendene for fysisk utforming som vi presenterer
her kan kategoriseres som trender som fremmer rasjonell undervisning og forskning – i et
fremtidsrettet perspektiv.

1 Undervisning
I det følgende vil vi presentere de ulike undervisningstrendene vi har identifisert på tvers av casestudiene. For hver av trendene beskriver vi hva som kjennetegner undervisningsrom tilpasset disse
trendene. Trendene vi presenterer er:
-

Tverrfaglighet
Praksisnærhet
Endring i student – lærerinteraksjon
Teamarbeid og oppgaveløsing
Virtuelle arbeidsformer
Studentene i sentrum

1.1 Tverrfaglighet
Nyere undervisningsformer kjennetegnes ofte av å fremme eller være et resultat av tverrfaglighet,
men konteksten, hvem som bidrar og organiseringen varierer. Vi ser at flere av Sentrene for
Fremragende Utdanning (SFU) fremhever tverrfaglige orientering (NOKUT 2014) og vi ser eksempler
på ulike måter utdanningstilbud er tverrfaglige. Vi ser også eksempler på samarbeid mellom fagmiljø
for å forbedre læringsformer, der det er et mål om å utvikle bedre løsninger i fellesskap og bedre
utnytte eksperter og ressurser (Se Prosjektil 2014). Mange institusjoner har allerede etablerte
tverrfaglige undervisningstilbud, NTNU har for eksempel sine Eksperter i Team-landsbyer (EiT 2014).
Vi ser at andre, lignende konsept videreutvikles, særlig kanskje ved at de fysiske aspektene og
plasseringen får større betydning.
I arbeidsliv og i tilknytning til høyere utdanning har vi de siste årene sett en oppblomstring av
innovasjonssentre og oppstarts-inkubatorer, bade nasjonalt og internasjonalt (Harrison og Hutton
2014: 173, Eriksen, Prytz, Berg Aasen 2012). Innovasjonssentre som tilbyr undervisning kaller
Harrison og Hutton (2014: 174) akademiske innovasjonssentre. Akademiske innovasjonssentre
organiseres gjerne utenom fakultetene, og de tilbyr emner, kurs og møtesteder, på tvers og mellom
fag, for både studenter, faglærere og forskere. D.school ved Stanford University og Design Factory
ved Aalto er begge eksempler på akademiske innovasjonssentre (Harrison og Hutton 2014:167-177).
De bruker arealene og interiøret aktivt i sin undervisning og idéen bygger på å se hvordan også
design og områdene vi befinner oss i kan bidra til å skape en kultur for innovasjon. Møbler og
infrastruktur er designet for enkelt å kunne flyttes på og endres etter hvilke miljø man ønsker å skape
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og hvilke aktiviteter man skal legge til rette for. I tillegg er verksteder for praktisk bygging og utvikling
lokalisert i nærheten av de mer enkle og mindre utstyrte arbeidsrommene slik at man kan utnytte
nærhet mellom idéutvikling og praktisk bygging, utprøving og testing (se d.school 2014 og Design
Factory 2014). Blant annet har d.school en tilnærming til læring som bygger på en idé om «design
thinking», der man drar nytte av metoder fra ingeniørfag og design, kombinert med idéer fra
humaniora, verktøy fra samfunnsfagene og innsikt fra næringslivet. De ønsker å tilrettelegge for at
studenter fra ulike disipliner skal møtes for å utvikle innovative, menneskesentrerte løsninger til
reelle problemstillinger (se d.school 2014).
Et annet eksempel er hvordan Superlaben ved London Met (Se The Superlab 2014) er utformet, der
laboratoriet brukes av flere fag, og det fremmer en uformell, mindre planlagt møteplass. Før var
laboratorietiden ofte en lukket aktivitet mellom faglærer og student. I de mer åpne labene har de
sett at det er blitt mer samarbeid på tvers av fagene. Særlig ser de mer samarbeid mellom ulike
fagmiljø (Harrison og Hutton 2014: 129).
Et siste aspekt er at en større del av campusarealet regnes som rom for læring. For eksempel ved
UCC (se Campus Carlsberg UCC 2014) er en av deres visjoner «hver for seg og samlet». Dette handler
om å balansere de forskjellige avdelingenes behov for å dyrke egen identitet, samtidig som en legger
til rette for møter og samarbeid med andre fag og miljø. Dette gjør de ved å tilrettelegge for
sambruk, nærhet og vekt på læringsmiljø, rommene i mellom – uformelle og sosiale møteplasser.
Utviklingen av HiST campus Kalvskinnet vektlegger også flere av de samme aspektene (se HiST
Kalvskinnet 2014).
«Traditionelle læringsrum skal suppleres af moderne og innovative læringsmiljøer, hvor dynamisk
indretning muliggør tværfaglig udveksling, nye samarbejder samt endnu ukendte læringsformer og
uddannelsestilbud» (Programopplegg UCC 2014: 13).
Vi har sett at tverrfaglig undervisning og samarbeid foregår i attraktive, fleksible lokaler, tilpasset
store og små grupper og interaktiv bruk, og at bruk av fellesfunksjoner fremmer tilfeldige møter.
Flere tverrfaglige sentre ligger plassert sentralt på campus, og fellesfunksjoner kan strekke seg fra å
være kantine til å være spesialrom som et laboratorium eller øvingsrom. Potensialet for arealene i
mellom aktivitetene får også betydning. Slik sambruk av rom og arealer, og et tilbud om attraktive
formelle møtesteder, og utvikling og bruk av «rommet i mellom», kan fremme både formelle og
uformelle møter og gi grobunn for tverrfaglighet i ulike former (Harrison og Hutton 2014: 144).
Oppsummert er kjennetegn ved undervisningsrom for tverrfaglighet:
-

-

Attraktive møtesteder (innad i bygg, mellom byggene på campus og i møtet mellom byen og
universitetet)
Fleksible lokaler som muliggjør samlokalisering av undervisning i tverrfaglige sentre, og som
gir muligheter for at dette kan endre seg over tid – og et en fagperson eller student kan ha
tilhørighet til ulike grupper og team.
Fellesfunksjoner på campus (og mellom campus og byen) muliggjør tilfeldige møter
Korte avstander
Sambruk av fellesfunksjoner og felles infrastruktur

5

1.2 Praksisnærhet
Praktisk-nær og eksperimentell basert læring favner om mange typer av aktiviteter. Det kan være
lab-øvelser, arbeidspraksis eller å delta i forskningsaktiviteter. Tradisjonelt er praksis og
eksperimentell læring kanskje først og fremst knyttet til utøvende kunstfag, lektorutdanninger eller
fag knyttet til laboratorieteknikk. Det satset på å styrke praksistilbud for disse fagmiljøene samtidig
ser vi nå også at flere utdanninger og fagretninger tilbyr praksis i ulike former (NOKUT 2014, Harrison
og Hutton 2014, NTNU 2014). Arbeidsliv og ulike samfunnsarenaer blir videre viktige
samarbeidspartnere og praksistilbydere for en større gruppe studenter (og forskere.) Samtidig vil en
økt oppmerksomhet på praksis-nærhet i flytte undervisningen ut av forelesningsformatet og inn på
nye arenaer utenfor universitetet. Ved NTNU har de for eksempel ved Fakultet for arkitektur og
billedkunst en egen ordning for praksis-nær læring. NTNU Live Studio fasiliterer studentprosjekter
som blir gjennomført med eksterne partnere og i en reel kontekst. Live Studio er et verktøy /en
læringstilnærming for å utfordre studentene, for å bringe dem ut av akademia og inn i virkelige
situasjoner. Dette gjør studentene i stand til å få innsikt, ferdigheter og forståelser som ikke kan være
faglig “lært”(NTNU Live Studio 2014). Se også bioCEED (2014).
Å tilby praktisk-nær og eksperimentell basert læring er en økende trend innenfor høyere utdanning,
og i mange og nye fag ser vi altså at det stadig legges mer vekt på å lære gjennom slik aktivitet.
(Barber, Donnelly, Rizvi, & Summers 2013, NOKUT 2014, NTNU 2014: 48). Praksisnærhet i læring og
relevant praktisk erfaring etterspørres av studenter og samfunnet for øvrig. (Barber et. al 2013:65).
Av de tre sentrene som fikk tildelt status som Sentre for Fremragende Undervisning i 2013 har
samtlige på en eller flere måter et uttalt mål om bedre og mer praktisk-orientert læring. For
eksempel vil man via bioCEED (NOKUT 2014: 8) allerede i første semester for biologistudentene tilbys
besøk og praksisøvelser ved Havforskningsinstituttet. Vi ser eksempler på at det blir mer og endret
praksis, i noen fag søker man mer nærhet til forskning og innlemmer studenter i praksis og metoder.
Praksis orienteres også mot virtuelle plattformer. Samtidig ser vi at mange institusjoner og fagmiljøer
er opptatt av å tilby det beste innen nødvendig spesialutstyr (NTNU 2014: 48).
En praksisorientering innebærer at det øvrige samfunnet i tettere grad trekkes inn i undervisningen,
og at studenter og lærere i større grad retter seg utover mot behov i og krav fra samfunnet for øvrig.
Ved for eksempel Kuben Yrkesarena (se Kuben Yrkesarena 2014) satser de på å utvikle store og brede
kompetansemiljøer sammen med arbeidslivet. Slik vil de møte både det private og offentlig
næringslivs behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse. En hovedmålsetning er å skape en faglig
møteplass der skole og arbeidslivet innenfor de ulike bransjene samarbeider tett om fagutvikling og
innholdet i utdanningene som tilbys. Yrkesarenaen vil ha både elever, studenter og ansatte i
arbeidslivet som brukere, og ønsker å være en faglig møteplass for skole-arbeidsliv.
En litt annen innfallsvinkel til praksis ser vi hos prosjektet «Virtuelle kjemiske rom». Prosjektet
«Virtuelle kjemiske rom» er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for materialteknologi (IMT) og
Institutt for kjemi (IKJ)hvor hovedmålet er å innføre alternative supplerende virkemidler for å
forbedre undervisningen i generell kjemi. Fagene gis i første årskurs og representerer studenters
innfallsport til kjemifaget ved NTNU. En utfordring for emner med store studentgrupper ligger i å
aktivisere studentene. For en bedre kobling mellom teori og praksis vil prosjektet teste ut nye
aktiviteter og undervisningsopplegg som obligatorisk videokurs, virtuell kontrolltest før praksis og
lab-forsøk, samt video av lab-forsøk for de som ikke har obligatorisk (se Virtuelle kjemiske rom 2014).
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Et eksempel som speiler praksis er Mentorrollen i entreprenørskap ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Mentorrollen i entreprenørskap er et pilotprosjekt i kurset
«Entreprenørskap i praksis» der andreårsstudenter er mentorer for førsteårsstudenter. Det første
mentorrollen i entreprenørskap skal bidra til er at andreårsstudentene lærer gjennom
refleksivpraksis ved å fungere som mentorer for nye studenter. Den andre er at førsteårsstudentene
vil få veiledning i sine arbeidsprosesser. Et tredje viktig element er mulighetene for å knytte
kontakter og styrke allianser. Prosjektets hovedmål er å utvikle og profesjonalisere mentorrollen og
gode mentormodeller for entreprenøriell læring i høyere utdanning. (se Mentorrollen i
entreprenørskap 2014). Ordningen skal bidra til at andreårsstudentene lærer gjennom refleksiv
praksis ved å fungere som mentorer for nye studenter. I tillegg vil førsteårsstudentene få veiledning i
sine arbeidsprosesser. En slik ordning øker også mulighetene for å knytte kontakter og styrke
allianser. Prosjektets hovedmål er å utvikle og profesjonalisere mentorrollen og gode
mentormodeller for entreprenøriell læring i høyere utdanning.
I tillegg ser vi at det utvikles arbeidsrom og rom for utøvende praksis som speiler profesjonell praksis.
SuperLaben ved London Met (se The Superlab 2014) er for eksempel designet for å sikre at så mange
studenter som mulig gjennomgår en aktiv læreprosess og at de opparbeider seg praktiske
laboratorieferdigheter. Et annet eksempel er arbeidsfellesskapene i Design Factory ved Aalto, her
legges det til rette for kreativt arbeid, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Dette er et tilbud for
studenter, bedrifter, lærere, forskere i tilknytning til Aalto universitetet. Arbeidsfellesskapet rommer
bedrifter, undervisningstilbud og forskning og det er lagt vekt på å forberede studentene til
arbeidslivet. Design Factory er en av fire lignende «fabrikker» i tilknytning til universitetet.
Fabrikkene er designet for å legge til rette for nye former for samarbeid i et miljø der akademiske
team, forskere og studenter jobber sammen med arbeidsliv og samfunn. Gjennom studieemner,
forskningsprosjekt, start-ups eller innovasjonsprosjekt utvikles verdiene som skapes i fabrikken.
Oppsummert er kjennetegn ved rom for praksisnærhet i undervisning:
-

Fleksible arenaer, deles med flere internt, sted til aktivitet, speile profesjonell praksis
Korte avstander mellom undervisning/forskning og næringsliv/arbeidsliv
Samlokalisering av aktører fra arbeidslivet og akademia
Felles arenaer for innovasjon
Fler- og sambruk: Utnytte læringsressurser (spesialfunksjoner, laboratorium etc.) optimalt.
Økt deling av workshops, studioer, andre tekniske fasiliteter med sentralisert infrastruktur
mellom aktører i arbeidslivet og universitetet

1.3 Endring i student – lærer interaksjon
Vi ser en stor endring i student – lærer interaksjon, fra tradisjonell auditorieundervisning til tettere
integrasjon mellom lærere og studenter. Dette ser vi bl.a. i KTDiM (2014), der forelesninger og
gruppeundervisning vil bestå, men forholdet mellom student og lærer blir mer aktivt og
interagerende. Et annet eksempel er BioCEED (2014) der digitale verktøy og omvendt undervisning
brukes for å aktivisere undervisningen som har i seg mer samarbeid og gruppeundervisning sammen
med en faglærer. Som et resultat av nye digitale verktøy og et aktivt valg om å sette studentene i
sentrum, beskrives bl.a. et behov der man legger til rette for oppgaveveiledning i større klasserom.
Dette er begge eksempler som viser at det er en endring i interaksjonen mellom studenter og lærere
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som fører med seg behov for at generelle læringsrom, som forelesningssaler og seminarrom må
støtte ett bredere sett av pedagogiske metoder, der vi ser færre auditorier, flere undervisningsrom
og flere grupperom (Harrison og Hutton 2014: 109).
Prosjektil (se Prosjektil 2014) vil legge til rette for at vitenskapelig ansatte skal utforske andre
undervisningsformer enn de tradisjonelle forelesningene. Undervisningsformer som skal bedre
undervisningen, gjennom å aktivisere og involvere studentene mer i undervisningen. Man kan
kombinere læringsaktiviteter på en ny måte eller teste ut IKT-verktøy. Den umiddelbare og store
informasjonstettheten og tilgangen som kjennetegner dagens samfunn gjør det viktig å lære å
bevege seg i informasjonsstrømmer for å hente ut god og faglig sterk informasjon. Læreren er ikke
lenger utgangspunktet for det faglige «svaret» men en veileder i informasjonsstrømmen.
Samtidig ser vi en endring i studentmassen, med variert alder, erfaring og forventninger (Barber et. al
2013). Etter og videreutdanning blir viktig, og yngre studenter forventer seg moderne
undervisningsformer og det er behov for å tilby fasiliteter for etter – og videreutdanning.
Vi ser også en endring i at interaksjonen mellom lærer og student strekker seg utover tiden i grupper
eller i undervisning. Det etableres arealer der studenter, forskere og andre kan dele på plasser og
arealer, slik som for eksempel ved Design Factory ved Aalto universitetet. Fabrikkene er designet for
å legge til rette for nye former for samarbeid i et miljø der akademiske team, forskere og studenter
jobber sammen med arbeidsliv og samfunn. Gjennom studieemner, forskningsprosjekt, start-ups
eller innovasjonsprosjekt utvikles verdiene som skapes i fabrikken (se Design Factory 2014). Her
opplever de at det er aktiviteter utover normal arbeidstid av ulike brukergrupper.
Oppsummert er kjennetegn ved rom for endring i undervisningsrelasjoner:
-

Møtesteder og varierte undervisningsarealer som gir muligheter for uformell og formell
interaksjon mellom lærer og student
Vekt på undervisningsarealer for veiledning, prosjektarbeid, eksperimentelt arbeid mellom
student og lærer og mellom undervisning og forskning
Mer åpne arealer. Undervisningen blir mer åpen og tilgjengelig
Steder for faglige møter mellom lærer og student (veiledning) ansikt til ansikt
Færre auditorier
Flere undervisningsrom med flatt gulv eller fleksibel innredning
Mer grupperom
For EVU-studenter: Fasiliteter for kurs og konferanse: Grupperom, gjestearbeidsplasser,
sosiale møteplasser etc.
Funksjoner og service på campus er åpne utenom08:00 – 16:00

1.4 Teamarbeid og oppgaveløsing
Det legges mer vekt på undervisning gjennom veiledning av grupper av studenter som jobber
sammen i oppgaveløsing. (Harrison og Hutton 2014: 116-117). Dette innebærer blant annet nye
måter å utnytte bruk av virtuelle og fysiske rom. Ved Learning lab på Melbourne Universitet ser vi et
eksempel på dette, der er det fokus på gruppeopplevelse, interaksjon og bruk av IT. Der er plass til 40
studenter fordelt på fem arbeidssoner. Rommet er delt opp i nivåer for å skape mindre,
gruppeorienterte områder, men undervisere og studenter har mulighet til å holde presentasjoner for
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alle. Læringen blir mer aktiv og faglærer varier undervisning fra gjennomgang via digitale plattformer
på storskjerm, til felles muntlig gjennomgang til veiledning i grupper(se Learning Lab 2014). Ved
d.school ser vi også eksempler på teamarbeid og oppgaveløsing. De bruker metoder for innovasjon
som kombinerer kreative og analytiske tilnærminger, som krever samarbeid i team. Noen kurs har
bare noen timers varighet, mens andre går over flere uker. Noen kurs er direkte koblet til partnere og
direkte oppgaveløsing for arbeidslivet.
Bibliotek får også en endret og mer betydelig rolle som læringssted, arbeidssted og møtested
tilrettelagt for samarbeid. Fra å oppbevare bøker til å bli et senter for aktiv læring, bøker som tar opp
plass mer enn de brukes, plasseres andre steder enn i åpent bibliotek. (Harrison og Hutton 2014:
147) Her tilbys blant annet avanserte teknologiske kommunikasjonsmidler, videokonferanser, data
visualisering, opptak/innspilling og annet utstyr som deles av flere. The Saltire senter ved Glasgow
University blir ofte trukket frem som et eksempel på et slikt bibliotekssenter (Harrison og Hutton
2014 og Bygningsbestyrelsen 2013). Senteret tilbyr en rekke servicefunksjoner fordelt over 2500
kvm. Fra arbeidslivssenter til datasupport, kafeer og arbeidsrom. Senteret har 1800 studentplasser,
500 PC-plasser, trådløst nett og områder for bruk av personlig Laptop, senteret tilbyr også utlån av
PCer. Bygningen har fem etasjer og flere åpne lokaler der ulike aktiviteter foregår, i første etasje er
det kafe og møtesteder og det er mange områder for gruppearbeidsplasser og stille lesesaler. I
perioder gjøres de åpne rommene om til for eksempel stillearbeidssoner. Om det er stillesone eller
ikke, vises ved et synlig «trafikklyssystem», der ulike fargekoder på en tavle viser hvilke soner som
skal brukes til stillesoner.
Oppsummert av kjennetegn ved rom for teamarbeid og oppgaveløsing:
-

Fra forelesningssaler til gruppearbeidsrom
Varierte undervisningsarealer som kan støtte opp under ulike aktiviteter i løpet av dagen
Fleksibilitet, flerfunksjonalitet og sambruk
Biblioteket blir møte- og arbeidssted
Teknologi og infrastruktur som legger til rette for å jobbe sammen også fra ulike lokasjoner

1.5 Virtuelle arbeidsformer
Både lærere og elever tar i bruk virtuelle samarbeidsformer. Fra underviserens ståsted endrer MOOC
(Massive Open Online Courses), Blended learning, Flipped classroom, spill-basert læring og adaptiv
læring (EU 2014). Blended learning en tilnærming til undervisning som kombinerer læringsaktiviteter,
online og ansikt til ansikt. Det gir en høyere grad av personlig tilpasning og autonomi. Dette er ikke et
nytt fenomen, da lærere alltid har brukt forskjellige aktiviteter i ulike miljø, men nye definisjoner av
fenomenet tar nå inn det digitale aspektet. I den konteksten representerer fenomenet en
læringsaktivitet som visker ut grensene mellom digital og ansikt til ansikt-læring (EU 2014:58,
Hobgood 2014). Flipped classroom: en læringsmodell der studenter får tilgang på for eksempel
forelesning eller annen direkte undervisning hjemme, ved for eksempel å se en video. Tiden i
klasserommet eller seminarrommet brukes på å diskutere og forstå stoffet bedre (EU 2014: 58).
MOOCs: står for Massive Open Online Courses og er kurs på nettet som er åpent for alle, det
innebærer ofte kursmateriell og muligheter for samarbeid og kommunikasjon mellom studentene på
kurset. Spill-basert læring er varianter av spill-baserte online plattformer, der en for eksempel stiller
spørsmål i undervisningen. Adaptiv læring er en prosess som tilpasser læringsmateriell og metode til
studenters individuelle behov. Dataprogram kan analysere prestasjoner for slik å legge til rette for
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tilpassede læringsløp. For eksempel ser vi at «Virtuelle kjemiske rom» (se Virtuelle kjemiske rom
2014) vil teste ut selvtesting med «Klikkere», quiz eller «Personal Response System» (PRS) i
forelesninger før en økt dialog med faglærer, aktivere studenter og bryte opp tavleundervisningen.
Relasjonene studentene imellom endres også av den virtuelle samhandlingen. Det synes imidlertid
som om de digitale plattformene ikke erstatter fysiske møter, men endrer behovene til disse.
I en fersk rapport fra EU (EU 2014) om «new modes of learning and teaching in higher education» er
mulighetene og utfordringene i ny teknologi hovedtema. Innholdet i undervisningen, og ikke minst
hvordan innholdet presenteres for studenter i høyere utdanning endres av nye digitale verktøy og
mobil teknologi. Hovedbudskapet i rapporten, som også vektlegges i prosjektbeskrivelsen av for
eksempel Prosjektil (se også blogginnlegg fra prosjektleder av Prosjektil på ved NTNU på nettsidene
til Tekped, (2014)) ved NTNU er at digital teknologi ikke i seg selv gir bedre undervisning, men det gir
nye muligheter og kan bidra til å styrke studentenes læring. Nye undervisningsverktøy og metoder vil
kunne støtte opp om en mer student-sentrert undervisningsform samtidig gir det faglærere og
studenter tilgang på mer og variert undervisningsmateriell. Vi ser at det legges ressurser i å tilby kurs,
undervisning og informasjonsplattformer som støtter faglærere i bruken av ny teknologi og
undervisningsmetoder. Et mål er å sikre at teknologien tas i bruk hensiktsmessig og i tråd med god
pedagogisk praksis. Slik kan kvaliteten og variasjonen i pensum bli bedre (EU 2014:18) og det skaper
mer fleksibilitet og variasjon i studiehverdagen (se Prosjektil 2014).
I hovedsak ser vi at virtuelle arbeidsformer i stor grad fører med seg en endring i interaksjonen
mellom faglærer og student, og mellom studenter. Som en følge av dette vil man ha behov for rom
der denne formen for undervisning kan foregå. Mulighetene som ny teknologi og en virtuell
arbeidsform kan bringe på banen i fremtiden strekker seg mot at grensene mellom den fysiske og
den virtuelle verden vil viskes ut enda mer enn i dag. Nye rom og undervisningsfasiliteter må utvikles
med dette i tankene, tilpasningsdyktige og fleksible lokaler blir viktig (NTNU 2014). Vi ser eksempler
der visjonene for fremtiden for undervisningsteknologi innebærer bl.a. holografier, der man lager
tredimensjonale digitale figurer, «tenkende» møbler og virtuelle feltturer etc. (se Envisioning 2014
for flere spennende fremtidsscenarier).
Oppsummering av kjennetegn ved rom tilpasset virtuelle arbeidsformer:
-

-

-

Når mer undervisning og arbeid kan gjøres virtuelt blir grunnene til å være tilstede på
campus endret: Fra forelesninger og manuelle innleveringer, til samarbeid, veiledning, og
formelle/uformelle møter
Mindre areal til forelesninger, mer areal til samarbeid, veiledning, prosjekt og møtesteder
Når undervisningen blir mer virtuell og studenter ikke har behov for å være tilstede hele
tiden, får campus mer betydning som identitetsskaper og møteplass
Service blir viktigere, da det som skjer på campus blir den viktigste grunnen for å dra dit.
Tilgang til datasupport, utstyr, steder å spise sammen, møtesteder, attraktive steder for
konserter / debatter etc.
Sømløs teknologi og infrastruktur
Fleksibilitet og tilpasningsdyktig
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1.6 Studenten i sentrum
Studenten i sentrum viser til at studentenes læring settes i sentrum, at det er en dreining fra
undervisning til læring. Dette ser vi i mange av eksemplene. Fra de mer overordnede perspektivene
på campus ved UCC (se Campus Carlsberg UCC 2104) og Frankfurt School of Finance & Management
(se FS New Campus 2014) til de konkrete undervisningsformene ved for eksempel bioCEED. Der er
det tydelig beskrevet hvordan undervisning i mye større grad skal fokusere på læring og et forbedret
læringsmiljø for studentene. Vi ser også at det legges ressurser i at studenter skal ha tilgang på et
sted der de føler tilhørighet og felles identitet med andre fra sitt fagmiljø. Flere steder skapes det
identitetssoner eller hjemmebaser. Københavns Universitet har for eksempel et mål om at alle
studenter skal ha tilgang på en identitetssone i sin strategi for studiemiljø 2014-2016 (Strategi for
Studiemiljø 2013). Det legges til rette for at alle studenter skal ha et tilbud om et sted som er deres,
et sosialt-faglig sted. Samtidig som undervisning prinsipielt kan gjennomføres virtuelt ser vi en trend
hvor det blir stadig viktigere å skape attraktive arbeidsplasser for studentene, arbeidsplasser hvor
studentenes møtes, løser oppgaver, skaper tilhørighet og identitet. Slik som for eksempel ved Saltire
Center i Glasgow (se Saltire Center 2014 og Campus Carlsberg UCC 2014) eller hvordan BK City Delft
hadde en hovedvisjon om å få studentene tilbake på Campus (se BK City Delft 2014).
Gode møteplasser er også sterkt knyttet til identitetsbygging av campus og institusjonen (NTNU
2014:45). Dette henger igjen sammen med attraktivitet og bruken av campus som mer enn et sted
for å gå på forelesning eller lese til eksamen, møtestedene får en sosial betydning.
Oppsummert er kjennetegn ved rom for studenten i sentrum:
-

Større krav til kvalitet og attraktivitet på fysiske møteplasser, behov for fleksibilitet.
Campus som gravitasjonsfelt. Kvalitet blir viktig
Identitetsarealer
Studiemiljø
Offentlige og halvoffentlige soner i bygg og på campus
Attraktive møtesteder
Tilbud større deler av dagen, sambruk med andre funksjoner (Kultur, service)

2 Forskning
I det følgende vil vi presentere de ulike forskningstrendene vi har identifisert på tvers av casestudiene. For hver av trendene beskriver vi hva som kjennetegner undervisningsrom tilpasset disse
trendene.
-

Tverrfaglighet
Praksisnærhet
Mobilitet
Eksperimentelt
Senterdannelser

2.1 Tverrfaglighet
Faglig spesialisering og tverrfaglig samarbeid beskrives som stadig viktigere i kunnskapssamfunnet.
De siste 20 årene har det vært en jevn trend i høyere utdanning at tverrfaglig samarbeid er høyt
verdsatt (Corneil og Parsons 2007). Vi ser også at sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og
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sentre for fremragende forskning (SFF) som utnevnes av Norges forskningsråd, ofte er tverrfaglige
(Norges forskningsråd 2013). Hansson (Hansson 1999 i Olsen, Borlaug, Klitkou, Lyall, og Yearley
2013: 23) beskriver bl.a. tre former for tverrfaglig samarbeid som kan observeres; sammensetning av
ulike disipliner for å fremme kreativitet, en tverrfaglig gruppe kan se en problemstilling fra ulike
perspektiver, sist kan det være at et bestemt teknisk problem krever ekspertise og kompetanse fra
forskjellige disipliner (ibid). Mer tverrfaglig samarbeid må til for å løse samfunnets komplekse
utfordringer (NTNU 2014:32). Noen vil hevde at breddeuniversiteter har spesielt gode forutsetninger,
og dermed også et særlig ansvar, for å ta utfordringene i moderne samfunn på alvor (Skirbekk
2011:267). NTNU ble i høst utpekt at Teknisk Ukeblad som en stor vinner i tildeling av midler for til
sentre for forskningsdrevet innovasjon. Universitetet er vertsinstitusjon for fem av de 17 nye
sentrene i tillegg er de involvert i ni andre. Samarbeid på tvers av fag og insititusjoner kjennetegner
sentrene(Teknisk ukeblad 2014)
For å legge til rette for tverrfaglig samarbeid etterspørres arealer der det er tilrettelagt for
møtesteder mellom fag. Kort avstand mellom ulike arbeidsareal, og dermed enklere rammer for å
møtes. Dette innebærer også gjennomtenkt plasseringer av hvilke fag/miljø som vil samarbeide godt
(Harrison og Hutton 2014: 172-137). Ved Clark Center ved Stanford University (se Clark Center 2014)
ser vi et eksempel på en slik tilrettelegging. Senteret huser først og fremst Bio-X som er Stanfords
ledene tverrfaglige biovitenskapelige institutt. Instituttet samler biomedisin - og
livsvitenskapsforskere, klinikere, ingeniører, fysikere, informatikere for å studere menneskekroppen.
Over 600 mennesker er tilknyttet instituttet og det ansees som en inkubator som sørger for
organisering og drift av idéer og prosjekt som er nyskapende eller for tverrfaglige til at vanlige
forskningsmidler kan støtte eller drifte prosjektene. De har en bevist satsning på å styrke de mest
innovative ideer og nye tverrfaglige konstellasjoner, de har «state of the art» laboratorier for
eksperimentell og nytenkende tverrfaglig forskning.
Fra nettsidene til Stanford University kan vi lese at ansatte beskriver bygningen som befriende fordi
den er åpen og estetisk vakker. Ikke bare er laboratoriene nye og gode, det er enkelt å manøvrere fra
en lab til en annen og det er ikke lange trange ganger (se Clark Center 2014)
Bygningen gjør også forskningen og vitenskapen mer synlig og tilgjengelig for hele universitetet,
samtidig som man inviterer inn offentlig og privat næringsliv samt forskning med inn til å
samarbeide. Et nøkkelmål for bygningen var å legge til rette for ad hoc tverrfaglige prosjekt. Der
fleksible lokaler og miljø kan endres etter behov ettersom gruppestørrelse og samarbeidsteam
endres. Laboratoriene er store åpne arealer med mobil og fleksibel infrastruktur som deles av mange
team. Det er også tilrettelagt for arbeidsstasjoner i nærheten av labene.
Oppsummert er kjennetegn ved rom for tverrfaglighet i forskning:
-

Sambruk og samlokalisering
Investering i gode møteplasser
Strategisk samlokalisering både for økt effekt av prosess og sambruk
Strategisk plassering av aktiviteter - plassert i forhold til hverandre og hvem skal bruke
lokalene. Slik at «de riktige» aktiviteter og brukergrupper møtes
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2.2 Eksperimentell
Mange forskningsmiljø har behov for spesialiserte arealer, spesielt til bruk i eksperimentell
virksomhet. Vi ser at det ved flere institusjoner og i nyere utbyggingsprosjekt legges vekt på at
spesialiserte areal deles, det legges til rette for tilfeldig og planlagte møter, og det er et økonomisk
aspekt (den Heijer 2011, NTNU 2014, Harrison og Hutton 2014) Ved Aalto sin Design Factory ser vi
eksempler på en eksperimentell virksomhet der «fabrikkene» er designet for å legge til rette for nye
former for samarbeid i et miljø der akademiske team, forskere og studenter jobber sammen med
arbeidsliv og samfunn. Vi ser også særlig argumenter for sambruk i eksempler som handler om
eksperimentell aktivitet. fra Clark Center, og bl.a i forbindelse med bygging av nytt livvitenskapsbygg
ved UiO.
Det investeres i stor grad i kostbart utstyr som trengs for gjennomføring av eksperimentell forskning
eller eksperimentell aktivitet. Samtidig ser vi at det oppleves som et poeng å samle slik spesialisering,
både for å oppnå nærhet mellom ulike fag, og for å utnytte potensiell sambruk mellom fag. Clark
Center (se Clark Center 2014) er et godt eksempel her, sammen med den nye planen for Cornell
University sin Cornell Tech campus (se Cornell Tech 2014) Cornell Tech hevder selv de skaper en
campus ulik noen annet. Den er designet i lys av en visjon om å sette scenen for fremtidens campus.
Dels et sted for utforsking og utvikling av teknologiens muligheter, dels et urbant kraftsenter der
byen og teknologien nytter hverandres kvaliteter. Den er designet for å fostre eksperimentell og
innovativ aktivitet gjennom å skape et miljø og sted som bringer sammen ideer, mennesker folk og
teknologi.
Oppsummert er kjennetegn ved rom for eksperimentell forskning:
-

Sambruk
Felles prioritering med andre aktører (nasjonalt og internasjonalt)
Arealfordelingen endres: Mer areal til møtesteder, varierte undervisningsrom og spesielle
funksjoner (til eksperimentell aktivitet) og mindre areal til tradisjonelle funksjoner som
kontor og auditorier

2.3 Praksisnærhet og mobilitet
I det kunnskapsintensive samfunnet blir integrering mellom universitetet og arbeidslivet stadig
viktigere og stadig tettere, universitetene blir en markedsplass for kunnskap. Sett over en 100 års
periode ser vi at universitetet har beveget seg fra en elitefunksjon for de få, til en massemønstring av
humankapital. Dette innebærer at gapet mellom universitetet og resten av samfunnet minskes og
det er duket for tett samarbeid mellom universitet og offentlig og privat næringsliv. Dette gjenspeiles
i den forskningen som prioriteres politisk, og den forskning som gjennomføres på universitet:
Andelen anvendt forskning er i sterk vekst. Samarbeid og nærhet mellom studenter, forskere og
privat og offentlig næringsliv er tett (NTNU 2014).
Forskning er kunnskapsintensivt arbeid. Med økende grad av digitalisering flyttes kunnskapsintensivt
arbeid i større og større grad rundt. Når arbeidsformen blir mer mobil, og mer virtuell, er det flere
som hevder at de fysiske møteplassene får en enda viktigere funksjon enn tidligere (den Hejer 2011:
223, NTNU2014). Kunnskapsarbeidere jobber fra tre primære areal: arbeidsstedet, hjemme og
tilgjengelige arealer (som kafeer, på transportmidler, etc). Dette gjelder også de deler av
forskningsarbeidet som ikke er fysisk knyttet til eksperimentell virksomhet (for eksempel lab). (NTNU
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2014) Det blir dermed viktig å skape attraktive arbeidsplasser som gjør at kunnskapsarbeidere møtes,
deler kunnskap og skaper kunnskap. Mobilitet handler om at arbeidsarealene og lokasjonene blir mer
fleksible og at geografisk lokasjon ikke lenger er begrensende for hvor du jobber. Det tenkes på
samme måte rundt campuser og utforming av bygninger, at studenter og ansatte skal ha mulighet til
å velge rett plass eller sted for typen av arbeid eller aktivitet.
Vi ser også eksempler på nye måter å prøve å legge bedre til rette for stadige endring i størrelsen på
forskningsgrupper og fagmiljøer. Hvor mange forskere, gjesteforskere, phd, vit.ass etc. et universitet
har tilknyttet seg, er flytende. På Delft (se BK City Delft 2014) har de møtt disse utfordringene ved å
bl.a. å utforme arealene slik at de er lagt til rette for grupper, fremfor individer. Med mindre plass for
individuelle brukere og spesifikke brukergrupper hevdes det at man har fått langt større fleksibilitet
og plass til flere brukere, arealene blir mer anvendelig enn tidligere.
Oppsummering av kjennetegn ved rom for praksisnærhet og mobilitet:
-

-

Mindre areal til private rom, mer til offentlige areal
Arkitektur og designutforming går fra å være stedsbestemt til å være aktivitetsbestemt
Mer varierte arbeidsplassløsninger
Teknologiske muligheter for arbeid og samarbeid over avstand
1st, 2nd and 3rd place for work. Arbeid kan gjennomføres på en rekke ulike steder. Dette gjør
at sosiale møtesteder og service blir viktige for arbeid. Mer fokus på gode, attraktive sosiale
steder som også kan fungere for ulike arbeidsoppgaver.
De fleste arbeidstakere jobber på ulike steder i løpet av dagen / uken. Arbeidsplassen på
campus blir «en av flere noder» i et nettverk av arbeidssteder
Møtesteder mellom samfunn, arbeidsliv og forskning
Attraktivitet, i tilbudt kunnskap og arbeidsform, men også i areal, ved å legge til rette for
ulike aktiviteter og samarbeidsformer.
Enkel og brukervennlig booking og bruk av arealer
Arealer som er tilrettelagt slik at de kan brukes til mange typer av aktiviteter, og som kan
utnyttes av «ildsjeler» og spontane prosjekt – må ha en viss fysisk standard. I tillegg til mer
formelle, planlagte arbeidsplasser, rom for samarbeid og gruppearbeid,
inkubator/entreprenør-rom, scener og presentasjonsareal.

3 Innovasjon og formidling
-

Senterdannelse
Nærhet til arbeidsliv og samfunnet rundt

Det er en trend innenfor både forskning og undervisning at det dannes «sentre» som arbeider med
en problemstilling, gjerne i tverrfaglige og samlokaliserte miljøer. Det stimuleres til senterdannelse
blant annet gjennom finansieringsordninger som EUs Horisont2020, og de norske ordningene sentre
for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) (Norges
forskningsråd 2013). I tillegg har universitetene faglige satsinger, på NTNU ser vi tverrfaglige
forskningssatsinger, som gjerne dannes rundt ett eller flere samlokaliserte forskningsmiljø. Dette
betyr at det blir behov for fleksible forsknings- og arbeidsarealer som gir mulighet for skiftende
samlokalisering av miljøer. NTNUs verdenskjente hjerneforskningsmiljø, Kavlisenteret for nevrale
nettverk huser seks ulike forskningsprosjekt som alle jobber med hjerneforskning, og er et eksempel
på dannelsen av slike sentre (Kavlisenteret for nevrale nettverk 2014).
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Koblingen mellom campus, forskningsaktiviteter og delte fasiliteter. Kunnskapsoverføring og
involvering av samfunnene rundt. (Harrison og Hutton 2014: 110, Norges forskningsråd). Det finnes
stor variasjon i hvordan det organiseres og er lokalisert. Men nærhet og møteplasser ansees viktig for
et godt, innovativt forskningsmiljø. I for eksempel i magasinet Nature (2014b), presenteres det et
flere eksempler fra USA, Europa og Asia på vellykkede akademia-industri samarbeid der bedrifter er
invitert inn i universitetenes lokaler.
«Successful academia–industry partnerships require common interests, trust and good
communication. For each of these, proximity helps.» (Nature 2014b)
Oppsummering av kjennetegn ved rom for innovasjon
-

Nærhet til viktige samarbeidspartnere i arbeidslivet/forskning
Møteplasser
Ulike aktører som deler utstyr eller areal
Samordnet investering og bruk av dyrt utstyr og areal for spesiell eksperimentell aktivitet
(lab, scene etc.)
Fleksible forsknings- og arbeidsarealer som gir mulighet for skiftende samlokalisering av
miljøer

Som en del av samfunnsoppdraget åpnes campus i større og større grad opp for aktiviteter som ikke
er direkte knyttet til forskning og undervisning. Campus sees som et nettverk av steder for læring,
utforskning, kunnskapsoverføring (diskurs) mellom studenter, akademikere, administrativt personell,
og resten av samfunnet (Harrison og Hutton 2014, NTNU 2014, Hoeger og Christiaanse 2007) Dette
innebærer en utnyttelse av bygninger og rom slik at campus utvikler eller tilbyr rom og bygninger
som kan utnyttes av en mangfoldig brukergruppe.
En klar trend i litteraturen og eksemplene fra campusutviklingsprosjekt er at mange løfter frem
nærhet til bykjernen som et fortrinn. Funksjonene som en by kan tilby er viktige for universitetene og
funksjonene som universitetet kan tilby er viktige for byen og samfunnet. I tillegg til at synergiene
mellom by og campus løftes frem, er det ideer som peker i retning av at campus skal utvikles og
driftes som en by, og gjerne i samarbeid med planleggere i kommunen eller byen (den Heijer 2011:
229, Hoeger og Christiaanse 2007). I motsetning til den mer tradisjonelle elitistiske, lukkede
kunnskapstradisjonen som universitetene gjerne har representert (Deplazes 2007)
Campusutvikling i dag handler om «å kombinere urbane og akademiske kvaliteter for å skape et
åpent, mangfoldig og blomstrende «by-fellesskap» (NTNU 2014). Den fysiske plasseringen av campus
kan være utenfor bykjernen eller som en mer integrert del av byen, eller at man har en delt variant.
Om campus ligger utenfor bykjernen er det fasiliteter på campus, som gjør at det blir en by i seg selv.
Flere tilfeller av dette ser vi for eksempel i USA, og flere etableringer i Asia der store
«vitenskapsdistrikt» blir mer og mer åpne mot omgivelsene. Ligger derimot campus nærmere
bysentrum åpner det opp for flere muligheter for sambruk og utnyttelse av hverandres kvaliteter og
tilbud (Hoeger og Christiaanse 2007).
I nyere campusutviklingsprosjekt blir gevinstene ved nærhet og samarbeid med bysentrum løftet
frem som viktig. Flere har foreslått at det er i tråd med samfunnets krav til at universitetene skal
bidra i stadig sterkere grad med anvendt forskning og være mer synlige. (NTNU 2014)
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Frankfurt School of Finance & Management, (se FS New Campus 2014) bygger for tiden et nytt
campus i sentrum av Frankfurt som skal være klar i 2017. Skolen er rangert høyt på flere
internasjonale rankinger og de har ambisjoner om å bli en av fem topp business-skoler i Europa innen
2020. På deres nettsider kan vi tydelig se hvordan de vektlegger tilknytningen til byen og hva by og
campus kan tilby hverandre.
“The architecture of the building encourages students to interact with the surrounding city; lecture
rooms and conference facilities are situated adjacent to the library, canteen and shops – functions
within the campus buildings which are open to the public.” (FS Frankfurt 2014)
Cornell Tech (2014) i New York er et annet godt eksempel som viser hvordan synergier mellom by og
campus blir vektlagt. Den nye campusen er påbegynt bygget i år, på Roosevelt Island som ligger i
Hudson River mellom Manhattan og Queens. Campusen er et samarbeid mellom Cornell University
og Technion-Israel Institute of Technology. På deres nettsider finner vi eksempler på hvordan de
vektlegger betydningen av sin nærhet til New York, samtidig kommer det frem at det er viktig å skape
et «samfunn» på campus. De ser seg selv som en leverandør av kunnskap til byen og verden,
samtidig som byen gir et mangfold av ressurser til universitetet. De begrenser ikke tilbudet til å
gjelde studenter og forskere men legger all vekt på mangfold og at hele samfunnet skal nyte godt av
samspiller.
Frankfurt vektlegger bl.a også at folk fra hele verden skal bli tiltrukket til skolen. Internasjonale
studenter og forskere støtter seg på sitt universitetsmiljø for sitt sosiale liv. Å være et attraktivt sted
for gruppene som er avhengig av sitt universitetsnettverk, kan være et viktig virkemiddel for å
tiltrekke seg gode internasjonale kandidater (den Heijer 2011: 22).
Campus skal være åpen. Ved å være åpen får man synliggjort sitt bidrag til samfunnet (Hoeger og
Christiaanse 2007), vist seg for arbeidslivet og aktører med interesse av «livslang læring» - ved å
være inkluderende er ikke universitetet en isolert og elitistisk institusjon (Deplazes 2007). Fasiliteter
skal deles med samfunn og arbeidsliv rundt og bibliotekene opplever en renessanse. Nye måter å
dele ledelse og eierskap, økt oppmerksomhet mot studiemiljø på flere nivå, både at studenter har et
tilholdssted og at bo og fritidsinteresser, samt infrastruktur får betydning for avgjørelser knyttet til
campus og universitetsutvikling. Sammen bidrar disse funksjonene til å transformere campus til en
by, som er multi-funksjonell og har mange brukere, mange besøkende, både eksterne og interne, og i
bruk dag og kveld syv dager i uken (den Heijer 2011:228).
Oppsummering av kjennetegn ved rom for formidling
-

Attraktivitet. Tett på resten av samfunnet og byen
By-nærhet – viske ut grensene – kunnskapsfellskap og kunnskapssamfunn (knowledge
community)
Tilgjengelig og åpen campus. Aktivitet utenom 08:00 – 16:00
Robust, allsidig, sambruk og flerfunksjon
Legge til rette for ulike brukergrupper blant «publikum»
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4 Konklusjon
Vi har presentert en komparativ fler-case studie av nye rom, bygninger og campuser som er utformet
for å dekke behovene til god og fremtidsrettet undervisning og forskning. Vårt formål har vært å
undersøke hva som vektlegges ved planlegging av rom og campus for å oppnå rasjonell undervisning
og forskning. Gjennom kartlegging av undervisnings og forskningstrender og trender innenfor
innovasjon og formidling i de ulike casene har vi identifisert mål som er viktige for nyskapende
lærings- og forskningsmiljø.
De ulike trendene innenfor undervisning og forskning, samt innovasjon og formidling er:
-

Tverrfaglighet
Praksisnærhet
Endring i student – lærerinteraksjon
Teamarbeid og oppgaveløsing
Virtuelle arbeidsformer
Studentene i sentrum
Mobilitet
Eksperimentelle arenaer

Koblingen mellom utforming av bygg og design og deres betydning for pedagogiske metoder,
læringsutbytte, og forskningsresultater er ikke enkel. Barret et. al. (2013) undersøkte sammenheng
mellom bygning og læringsutbytte og fant at design av undervisningsareal har effekt på læring.
Samtidig viser de at veldig mange ulike faktorer spiller inn på resultatet. Studier på campus
konsentrerer seg mest om utfordringer knyttet til ledelse og styring av store campus og flere
studenter (OECD 2011). Her vises at «rommet i mellom» og uformelle og ikke formelle
læringsarenaer (OECD 2010) er betydningsfullt. Vi kan med andre ord si at fysiske omgivelser kan
legge til rette for virksomheten som skal bruke lokalene. – Likevel er det få direkte, kausale forhold
mellom tiltak og effekt. For studier som vurderer effekter av innovative undervisningsformer
sammen med innovative undervisningsrom er dette en helt klar utfordring, (Harrison og Hutton
2014: 14-15). Vi har derfor konsentrert oss om fysiske faktorer som enten fremmer eller hemmer
måloppnåelse og gjennomføring av ulike aktiviteter (Hansen et. al 2009).
Vi har presentert nyskapende trender innenfor undervisning, forskning/kunstnerisk virksomhet,
innovasjon/nyskaping og formidling. Dette er trender som kommer til syne på tvers av casestudiene.
Vi presenterer nyskapende trender fordi vi undersøker rasjonell undervisning og forskning i et
fremtidsrettet perspektiv (Hva bør NTNU bli?). Vi har også vist hvilke konsekvensene disse trendene
innenfor undervisning, forskning/kunstnerisk virksomhet, innovasjon/nyskaping og formidling har gitt
for fysisk utforming. Vi ser at de romlige konsekvensene av disse trendene også i mange tilfeller kan
beskrives som økonomisk rasjonelle.
Helt konkret har undervisnings og forskningstrendene vi har identifisert gitt følgende konsekvenser
for fysisk utforming.
1) Attraktive og felles møtesteder for både formell og uformell læring
o Studentsentre skal dekke flere funksjoner
o Sosiale arenaer integrerer møter både på og utenfor campus
- formell og uformell læring, og sosiale aktiviteter,
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- formelle og uformelle møter i og på tvers av fag,
o Fellesfunksjoner utformes for planlagte og tilfeldige møter
- For eksempel tilbyr bibliotekene flere funksjoner, et lærested og en større
del av både sosialt og faglig studiemiljø
Fleksible lokaler som enkelt kan tilrettelegges for nye formål
o Generelle læringsrom, som forelesningssaler og seminarrom må støtte ett bredere
sett av pedagogiske metoder, metoder og teknologi blir mer og mer interaktiv.
o Færre auditorier, flere undervisningsrom, flere grupperom
o Akademiske og administrative arbeidsplasser tilpasset nyere arbeidsformer –
Aktivitetsbaserte nettverk av arbeidssteder gjennom teknologiske muligheter
Sambruk for ulike aktiviteter og funksjoner, hvor samme arealer brukes av flere grupper
o Spesialrom, laboratorier, verksteder og studioer blir i større grad delt mellom flere
med sentraliserte støttefunksjoner De er mer tverrfaglige og det forventes
kunnskapsoverføring og innovasjon
Samlokalisering og kort avstand mellom aktiviteter
o Kommunikasjonsarealer, mellomrom blir aktivt tatt i bruk
o Sambruk og samlokalisering - strategisk plassering av aktiviteter
o Ulike miljøer, fag og folk samles under samme tak eller i samme rom, Felles arenaer
for innovasjon og tverrfaglig undervisning
o Etablering av akademiske innovasjonssentre
o Det investeres i laboratorier og forskningsfasiliteter for å samle fagmiljø og som
brukes av flere fagmiljø
o Etablering av inkubatorsentre, innovasjonssentre og forskningssentre
Åpne arealer for synlighet og tilgjengelighet
o Sosiale samhandlingsarenaer inviterer til møter både på og utenfor campus – med
arbeidsliv og samfunnet rundt.

I høyere utdanning (utdanningssektoren generelt) har det lenge pågått en dreining mot å fremheve
studenten og studentenes læring settes på agendaen til fordel for undervisning og formidling (NTNU
2014, Nature 2014a, Harrison og Hutton 2014). Det gis økende resurser til prosjekt og sentre som
skal styrke undervisningen i høyere utdanning. For eksempel opprettelsen av Sentre for
fremdragende utdanning SFU i 2010, som gir status til miljøer som «kan oppvise fremragende kvalitet
og innovativ praksis i utdanningen» (NOKUT 2014). NTNU sin satsning på Prosjekt Innovativ
Utdanning, der fire miljøer har fått støtte til utvikling av innovative utdanningsformer er et annet
eksempel. Flere slike prosjekter vektlegger å styrke foreleser og faglærers bidrag til studentenes
læring, og denne innsatsen er helt sentral for tendensen der vi går fra formidling til mer aktive
læringsformer, som igjen har konsekvenser for rom, bygninger og campus.
Innen forskning ser vi en trend der det dannes tverrfaglig sentre, det samarbeides mer med eksterne
for innovasjon, arbeidsplassen blir mer mobil og det er økt investering i eksperimentell forskning. I
arbeidet med å undersøke konsekvenser av nye lærings- og forskningsmiljø for rom, campus og by,
viser både praktiske eksempler og teori at det går mot åpnere, mere mobile og effektive rom og
møteplasser (Harrison og Hutton 2014: 109-110, NTNU 2014: 37-38, den Hijer 2012: 194). Arealtyper
i en ny universitetstekning legger til rette for samarbeid og interaksjon både ansikt til ansikt og
digitalt. På alle områder innenfor campusutvikling er det en driv mot en større integrering og
nedbryting av barrierer mellom romtyper og hvordan de brukes. Det rettes oppmerksomhet og
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energi mot å sørge for at valgte løsninger må være så robuste som mulig for fremtidens endringer
(Harrison og Hutton 2014: 109, NTNU 2014:44-45).

19

5 Referanser
Alvesson, M (2004) Knowledge work and knowledge-intensive firms. Oxford University Press, Oxford
Barber, M., Donnelly, K., Rizvi, S. og Summers, L. (2013). An avalanche is coming. Institute for Public
Policy Research, London, UK. Retrieved from: http://www.ippr. org/publication/55/10432/an
avalanche-iscoming-higher-education-and-the-revolution-ahead.
bioCEED (2014) Sentre for fremragende utdanning i biologi, Vedlegg 2 case 1
Bjørkeng, K. (2010) Organizing Practice: On Mechanisms of Stability and Change in Organiszation
Doktorgradsavhandling i filosofi, NTNU, Trondheim, November 2010
BK City Delft (2014) Faculty of Architecture, Delft University of Technology, TU Delft, Vedlegg 2 case 5
Bygningsstyrelsen (2013) Campusutvikling. Metode og process. København: Bygningsstyrelsen under
Klima, energy og bygningsministeriet. www.ubst.dk
Campus Carlsberg UCC (2014) Profesjonshøjskolen, UCC, København, Vedlegg 2 case 17
Clark Center (2014) Stanford University, Vedlegg 2 case 2
Corneil, J. og Parsons, P. (2007) The contribution of campus design to the knowledge society: An
international perspective. I: Hoeger, K., Christiaanse, K. (red.)Campus and the city. Urban design for
the knowledge society. Zürich: gta Verlag, 115-127.
Cornell Tech (2014) Cornell University New York, Vedlegg 2 case 3
Design Factory (2014) Aalto Universitetet, Helsinki, Finland Vedlegg 2 case 6
Deplazes, A. (2007) The campus as location and strategy: Thumbnail sketches of science city. I:
Hoeger, K., Christiaanse, K. (red.) Campus and the city. Urban design for the knowledge society.
Zürich: gta Verlag, 35-43.
d.school (2014) Stanford University Vedlegg 2 case 4
EiT (2014) Eksperter I Team http://www.ntnu.no/eit
Envisioning (2014) Envisioning the future of education technology
http://www.envisioning.io/education/
Eriksen T, Prytz C, Berg Aasen T.M., (2012) Innovasjonssenter. Ide- og konseptfase. NTNU rapport

EU (2014) New modes of learning and teaching in higher education Report to the European
Commison on New modes of learning and teaching in higher education. High Level Group on the
Modernisation of Higher Education 2014 hentet 1.12.2014
http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf

20

FS Frankfurt (2014) Design concept / central idea, hentet 2.12.2014 http://www.frankfurtschool.de/content/new-campus/neuer-campus/konzept-leitidee-henning-larsen.html
FS New Campus (2014) Frankfurt school of finance & management. Vedlegg 2 case 8
Hansen, G. K., Blakstad, S. H. og Knudsen, W. (2009) USEtool. Evaluering av brukskvalitet. SINTEF /
NTNU. Utgitt av SINTEF Byggforsk
Harrison, A., og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place
and the Future of Learning. Routledge 2014
den Heijer (2011) Managing the university Campus. Information to support real estate decisions.
Delft: Eburon Academic publishers
HiST Kalvskinnet (2014) Høyskolen I Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 case 9
Hobgood, B., (2014) Blended learning, http://www.learnnc.org/lp/pages/6722?ref=search#note4
Hoeger, K. og Christiaanse, K. (2007) Campus and the City. gta Verlag. Zürich
Kavlisenteret for nevrale nettverk (2014) http://www.ntnu.edu/web/kavli/studies
Kuben Yrkesarena (2014) , Kuben vgs, Fagskolen Oslo Akershus, Vedlegg 2 case 11
KTDiM (2014) Institutt for matematiske fag (IMF), Vedlegg 2 case 10
Learning lab (2014) University of Melbourne, Vedlegg 2 case 12
Mentorrollen i entreprenørskap (2014) Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet NMBU Vedlegg 2 case 13
Nature (2014a) Univerisites Challenged, Nature Volume: 514, Pages: 273 Date published: (16 October
2014) DOI: doi:10.1038/514273a hentet 2.12.2014 http://www.nature.com/news/universitieschallenged-1.16136
Nature (2014b) Academia and industry: Companies on campus Nature Volume: 514, Pages: 297–298
Date published: (16 October 2014) DOI: doi:10.1038/514297a
http://www.nature.com/news/academia-and-industry-companies-on-campus-1.16127
NOKUT (2014) SFU Magasin, http://issuu.com/nokut/docs/nokut_sfu_magasin_print
Norges forskningsråd (2013) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI Beskrivelse av
ordningen. Juni 2013 (PDF-43 KB) hentet 2.12.2014http://www.forskningsradet.no/prognettsfi/SFIordningen/1224067021140’
NTNU (2014) NTNU2060 Visjoner for Campusutvikling NTNU, Rapport Januar 2014, hentet 1.12.2014
http://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/NTNU2060/Techcrunch,
NTNU Live Studio (2014)NTNU Live studio blogg http://ntnulivestudio.org/
OECD (2010) Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practices.
http://www.oecd21

ilibrary.org/docserver/download/9109091e.pdf?expires=1415009981&id=id&accname=ocid195785&
checksum=812B34AEB084E32A9C7DBE7CBFB15BCF
OECD (2011) Designing for Education: Compendium for exemplary educational facilities, OECD.
http://www.oecd.org/edu/innovationeducation/centreforeffectivelearningenvironmentscele/48533289.pdf
Olsen, D.S., Borlaug, S. B., Klitkou, A., Lyall, C. og Yearley, S., (2013) A Better understanding of
Interdisciplinary research in Climate Change. Working paper NIFU, Nordic Institute for Studies in
Innovation, Research and Education
Prosjektil (2014) Prosjekt Innovativ Utdanning, NTNU Vedlegg 2 case 14
Programopplegg UCC (2011) Programoplæg programmatisk disponering – 15. april 2011 UCC Juul
Frost Arkitekter 15.04.2011 hentet 10.11.2014 https://ucc.dk/files/ucc.dk/programoplaeg.pdf
Saltire Center (2014) Caledonian University Glasgow Vedlegg 2 case 15
Skirbekk, G. (2011). «Universitetet som danningsagentur.» I: Hagtvet, B. og Ognjenovic, G.(Red.)
(2011) Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Oslo: Dreyers forlag. S 265- 275
Strategi for Studiemiljø (2013) Strategi for studiemiljø 2014 – 2016 – Vej til bedre læring, Københavns
Universitet, http://cas.ku.dk/kvalitet/strategi/Strategi_for_studiemilj_.pdf
(Teknisk ukeblad 2014) NTNU den store vinneren i ny forskningstildeling, Av Fredrik Dyrnes
Svendsen Publisert 21. november 2014 kl. 17:22. Hentet 02.13.2014
http://www.tu.no/industri/2014/11/21/ntnu-den-store-vinneren-i-ny-forskningstildeling
Tekped (2014) Læringsarena for undervisningsteknologi og pedagogikk, http://www.ntnu.no/tekped/
The Superlab (2014) London Metropolitan University, Vedlegg 2 case 12
Virtuelle kjemiske rom (2014) Institutt for materialteknologi (IMT) og institutt for kjemi, Prosjekt
Innovativ undervisning, NTNU Vedlegg 2 case 18

6 Utvidet referanseliste
Arkesteijn, M., den Heijer, A., Putte, H.V., og Volker, L. (2009) Think thank – Envisioning the Faculty of
the Future» in Building for Bouwkunde – open to ideas. Delft, TU Delft – Faculty of Architecture: 6471)
Barr, R. og Tagg, J., (2005) From teaching to learning--a new paradigm for undergraduate education.
Change. Vol. 27, Issue 6 p. 12
Barrett, P., Zhang, Y., Moffat, J., og Kobbacy, K., (2013) A holistic, multi-level analysis identifying the
impact of classroom design on pupils’ learning Building and Environment Volume 59, January 2013,
Pages 678–689
Chickering, A. W., og Ehrmann, S. C. (1996). Implementing the seven principles: Technology as lever.
AAHE bulletin, 49, 3-6.
22

Dale, E. L (2008). Fellesskolen – reproduksjon av sosial ulikhet. Oslo: Cappelen Damm AS
DeWit, B. & Meyer, R. (2010) Strategy, process, content, context an international perspective fourth
edition. Cengage learning EMEA 2010
Dugdale, S. (2009) Space Strategies for the New Learning Landscape EDUCAUSE Review, v44 n2 p5052, 54, 56, 58, 60, 62-63 Mar-Apr 2009
Friedman, D. (2014) The MOOC Revolution that Wasn’t http://techcrunch.com/2014/09/11/themooc-revolution-that- wasnt/?ncid=twittersocialshare
de Gruyter, J., Kairamo, A-K., Op de Beeck, L., Rintala, U., og Petegem, W.V. (2012) Virtual mobility –
a contribution to the internationalization of higher education.
J.European Higher Educatio Area,
2, s.1-28.
Hecht, B. (2013) Living cities: www.fastcoexist.com/1681576/5-disruptive-education-trends-thataddress-american-inequality
Jamieson, P. (2007) Creating New Generation Learning Environments on the University Campus,
Southbank, Australia: WB Research press. NB – Sliter med å finne kilder – men de star I Harrison og
Hutton
JISC (2009) A study of effective evaluation models and practices for technology supported physical
learning spaces.Nature (2014c) Arizona's big bet: The research rethink
http://www.nature.com/news/arizona-s-big-bet-the-research-rethink-1.16150
Nature (2014c)The university experiment: Campus as laboratory . Nature Volume 514, page: 288–291
(16 October 2014) doi:10.1038/514288a retrieved from http://www.nature.com/news/theuniversity-experiment-campus-as-laboratory-1.16134
Nature (2014d) Developing excellence: Chinese university reform in three steps Nature Volume 514,
page: 295–296 (16 October 2014) doi:10.1038/514295a
Olssen, M., og Peters, M.A (2005) Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: from
the free market to knowledge capitalism Journal of Education Policy Vol. 20, No. 3, May 2005, pp.
313–345, 2005 Taylor & Francis Group Ltd
Scott, W. R. (2008) Institutions and Organizations ideas and interests Sage publications

23

Vedlegg 1: Oppsummering fysisk utforming for rasjonell undervisning og forskning
Kategori/aktivitet
Undervisningstrend
Tverrfaglighet

Trend

Faglig spesialisering og tverrfaglig samarbeid
beskrives som stadig viktigere i
kunnskapssamfunnet. Vi ser en sterk trend mot å
utdanne studenter som er faglig sterke og
kompetente i tverrfaglig samarbeid. For å legge til
rette for tverrfaglig samarbeid etterspørres arealer
der det er tilrettelagt for møtesteder mellom fag.
Vi ser også at kort avstand mellom ulike
undervisningsarealer, og dermed enklere rammer
for å delta i ulike fags undervisning, kan bidra til
tettere integrasjon mellom fag.

Konsekvenser for bygninger og campus

-

-

-

Praksisnærhet

Endring i student

Arbeidsliv og ulike samfunnsarenaer blir i økende
grad viktige samarbeidspartnere for en større
gruppe studenter og forskere. Praksisnær læring og
relevant praktisk erfaring etterspørres av studenter
og samfunnet for øvrig. Det utvikles arbeidsrom og
rom for utøvende praksis som speiler profesjonell
praksis. Studentoppgaver løses i tett interaksjon
med arbeidslivet (både næringslivet og den
offentlige forvaltningen). Dette innebærer at det
øvrige samfunnet i tettere grad trekkes inn i
undervisningen, og at studenter og lærere i større
grad retter seg utover mot behov i og krav fra
samfunnet for øvrig.
Vi ser en stor endring i student – lærer interaksjon,

-

-

-

Attraktive møtesteder (innad i bygg, mellom
byggene på campus og i møtet mellom byen og
universitetet)
Fleksible lokaler som muliggjør samlokalisering
av forskning og undervisning i tverrfaglige
sentre, og som gir muligheter for at dette kan
endre seg over tid – og et en fagperson eller
student kan ha tilhørighet til ulike grupper og
team.
Fellesfunksjoner på campus (og mellom
campus og byen) muliggjør tilfeldige møter
Korte avstander
Sambruk av fellesfunksjoner og felles
infrastruktur
Fleksible arenaer, deles med flere internt, sted
til aktivitet, speile profesjonell praksis
Korte avstander, felles møteplasser mellom
undervisning / forskning og
næringsliv/arbeidsliv
Samlokalisering av aktører fra arbeidslivet og
akademia.
Felles arenaer for innovasjon
Fler- og sambruk: Utnytte læringsressurser
(spesialfunksjoner, lab’er etc) optimalt. Økt
deling av workshops, studioer, andre tekniske
fasiliteter med sentralisert infrastruktur mellom
aktører i arbeidslivet og universitetet.
Møtesteder og varierte undervisningsarealer

Casene (for utfyllende
beskrivelser se vedlegg 2)
-

-

-

-

Case 4. D.school
Case 5. BK city
Case 6. Design
Factory
Case 9. HiST
Kalvskinnet
Case 12. The
Superlab
Case 14. Prosjektil
Case 17. Campus
Carlsberg UCC

Case 1. bioCEED
Case 6. Design
Factory
Case 11. Kuben
yrkesarena
Case 12. The
Superlab
Case 13.
Mentorrollen i
entreprenørskap
Case 18. Virtuelle
kjemiske rom
Case 1. bioCEED
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lærer interaksjon

fra tradisjonell auditorieundervisning til tettere
integrasjon mellom lærere og studenter. Vi
beveger oss fra ideen om underviseren som bærer
av faget, til læreren som en tilrettelegger for læring
av faget. Samtidig ser vi en endring i studentmasse,
med variert alder, erfaring, og forventninger på
studenter. Den umiddelbare og store
informasjonstettheten og tilgangen som
kjennetegner dagens samfunn gjør det viktig å lære
å bevege seg i informasjonsstrømmer for å hente
ut god og faglig sterk informasjon. Læreren er ikke
lenger utgangspunktet for det faglige «svaret» men
en veileder i informasjonsstrømmen. Dette
innebærer også at læring foregår mye utenom «8
til 4».

-

-

Teamarbeid og
oppgaveløsning

Det legges mer vekt på undervisning gjennom
veiledning av grupper av studenter som jobber
sammen i oppgaveløsning. Dette innebærer blant
annet nye måter å utnytte bruk av virtuelle og
fysiske rom. For eksempel får bibliotek en endret
og mer betydelig rolle som læringssted,
arbeidssted og møtested. Fra å oppbevare bøker til
å bli et senter for aktiv læring, bøker som tar opp
plass mer enn de brukes plasseres andre steder
enn i åpent bibliotek. Her tilbys blant annet
avanserte teknologiske kommunikasjonsmidler,
videokonferanser, data visualisering,
opptak/innspilling og annet utstyr som deles av
flere.

-

-

som gir muligheter for uformell og formell
interaksjon mellom lærer og student.
Vekt på undervisningsarealer for veiledning,
prosjektarbeid, eksperimentelt arbeid mellom
student og lærer og mellom undervisning og
forskning
Mer åpne arealer. Undervisningen blir mer
åpen og tilgjengelig
Steder for faglige møter mellom lærer og
student (veiledning) face to face
Færre auditorier
Flere undervisningsrom med flatt gulv eller
fleksibel innredning
Mer grupperom
For EVU-studenter: Fasiliteter for kurs og
konferanse: Grupperom, gjestearbeidsplasser,
sosiale møteplasser etc.
Funksjoner og service på campus er åpne
utenom 8-4
Varierte undervisningsarealer som kan støtte
opp under ulike aktiviteter i løpet av dagen. Fra
forelesningssaler til gruppearbeidsrom
Fleksibilitet, flerfunksjonalitet og sambruk
Biblioteket blir møte- og arbeidssted
Teknologi og teknisk infrastruktur som legger til
rette for å jobbe sammen også fra ulike
lokasjoner

-

-

Case 6. Design
Factory
Case10. KTDiM
Case 14. Prosjektil

Case 15. Saltire
Centre
Case 17. Learning
lab
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Virtuelle
arbeidsformer

I undervisning ser vi at både lærere og elever tar i
bruk virtuelle samarbeidsformer. Fra underviserens
ståsted endrer MOOC (Massive Open Online
Courses), Blended learning, Flipped classroom
relasjonen til studenten. Relasjonene studentene
imellom endres også av den virtuelle
samhandlingen. Det synes imidlertid som om de
digitale plattformene ikke erstatter fysiske møter,
men endrer behovene til disse.

-

-

Case 14. Prosjektil
Case 18. Virtuelle
kjemiske rom

-

Case 1. bioCEED
Case 5. BK City
Delft
Case 8. FS New
Campus
Case 10. KTDiM
Case 15. Saltire
Center
Case 17. Campus
Carlsberg UCC

-

Når mer undervisning og arbeid kan gjøres
virtuelt blir grunnene til å være tilstede på
campus endret: Fra forelesninger og manuelle
innleveringer, til samarbeid, veiledning, og
formelle/uformelle møter.
Mindre areal til forelesninger, mer areal til
samarbeid, veiledning, prosjekt og møtesteder
Når undervisningen blir mer virtuell og
studenter ikke har behov for å være tilstede
hele tiden, får campus mer betydning som
identitetsskaper og møteplass.
Service blir viktigere, da det som skjer på
campus blir den viktigste grunnen for å dra dit.
Tilgang til datasupport, utstyr, steder å spise
sammen, møtesteder, attraktive steder for
konserter / debatter etc
Sømløs teknologi og infrastruktur
Fleksibilitet og tilpasningsdyktig
Større krav til kvaliteten og attraktivitet på
fysiske møteplasser, behov for fleksibilitet.
Campus som gravitasjonsfelt. Kvalitet blir viktig
Identitetsarealer
Studiemiljø
Offentlige og halvoffentlige soner i bygg og i
campus
Attraktive møtesteder
Tilbud større deler av dagen, sambruk med
andre funksjoner (Kultur, service)
«one stop shop»

-

sambruk og samlokalisering

-

-

-

Studenten i sentrum

Trend i forskning
Tverrfaglighet

Samtidig som undervisning prinsipielt kan
gjennomføres virtuelt ser vi en trend hvor det blir
stadig viktigere å skape attraktive arbeidsplasser
for studentene, arbeidsplasser hvor studentenes
møtes, løser oppgaver, skaper tilhørighet og
identitet. Dette ser vi også som en motreaksjon
mot høy grad av virtualisering av undervisning. Det
skapes identitetssoner/ hjemmebaser, og
argumenteres for relevansen av tilhørighet til et
fysisk sted på campus for å oppleve tilhørighet til
universitetet og faget. Det legges til rette for at alle
studenter skal ha et tilbud om et sted som er
deres, et sosialt-faglige sted.
Faglig spesialisering og tverrfaglig samarbeid

-

-

Case 2. The Clark
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Eksperimentelt

Praksisnærhet

beskrives som stadig viktigere i
kunnskapssamfunnet. Vi ser en sterk trend mot
tverrfaglig samarbeid også i forskningen. For å
legge til rette for tverrfaglig samarbeid
etterspørres arealer der det er tilrettelagt for
møtesteder mellom fag. Kort avstand mellom ulike
arbeidsarealer, og dermed enklere rammer for å
møtes, kan bidra til tettere integrasjon mellom fag.
Dette innebærer også gjennomtenkt plasseringer
av hvilke fag/miljø som vil samarbeide godt
Dyp spesialisering og tverrfaglig samarbeid
kjennetegner ny eksperimentell virksomhet. Det
investeres i stor grad i kostbart utstyr/lab som
trengs for gjennomføring av eksperimentell
forskning. Samtidig ser vi at det oppleves som et
poeng å clustre slik spesialisering, både for å oppnå
nærhet mellom ulike fag, og for å utnytte
potensiell sambruk mellom fag.
I det kunnskapsintensive samfunnet blir integrering
mellom universitetet og arbeidslivet stadig
viktigere og stadig tettere, universitetene blir en
markedsplass for kunnskap. Sett over en 100 års
periode ser vi at universitetet har beveget seg fra
en elitefunksjon for de få, til en massemønstring av
humankapital. Dette innebærer at gapet mellom
universitetet og resten av samfunnet minskes og
det er duket for tett samarbeid mellom universitet
og privat og offentlig næringsliv. Dette gjenspeiles i
den forskningen som prioriteres politisk, og den
forskning som gjennomføres på universitet:
Andelen anvendt forskning er i sterk vekst.
Samarbeid og nærhet mellom studenter, forskere
og privat og offentlig næringsliv er tett.

-

-

-

-

investering i gode møteplasser
Strategisk samlokalisering både for økt effekt av
prosess og sambruk
Strategisk plassering av aktiviteter - plassert i
forhold til hverandre og hvem skal bruke
lokalene. Slik at «de riktige» aktiviteter og
brukergrupper møtes.

Sambruk
Felles prioritering med andre aktører (nasjonalt
og internasjonalt)
Arealfordeling endres: Mer areal til
møtesteder, varierte undervisningsrom og
spesielle funksjoner (for eksperimentell
aktivitet) og mindre for tradisjonelle
funksjoner som kontor og auditorier.
Møtesteder MELLOM samfunn, arbeidsliv og
forskning
Attraktivitet, i tilbudt kunnskap og arbeidsform,
men også i areal ved å legge til rette for ulike
aktiviteter og samarbeidsformer.
Enkel og brukervennlig booking og bruk av
arealer
Arealer som er tilrettelagt slik at de kan brukes
til mange typer av aktiviteter, og som kan
utnyttes av «ildsjeler» og spontane prosjekt –
må ha en viss fysisk standard. I tillegg til mer
formelle, planlagte arbeidsplasser, rom for
samarbeid og gruppearbeid,
inkubator/entreprenør-rom, scener og
presentasjonsareal.

Center

-

-

Case 2. The Clark
Center
Case 3. Cornell
Tech
Case 6. Design
Factory

Case 5. BK City
Delft
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Mobilitet

Forskning er kunnskapsintensivt arbeid. Med
økende grad av digitalisering flyttes
kunnskapsintensivt arbeid i større og større grad
rundt. Kunnskapsarbeidere jobber fra tre primære
areal: arbeidsstedet, hjemme og tilgjengelige
arealer (som kafeer, på transportmidler, etc). Dette
gjelder også de deler av forskningsarbeidet som
ikke er fysisk knyttet til eksperimentell virksomhet
(for eksempel lab). Det blir dermed viktig å skape
attraktive arbeidsplasser som gjør at
kunnskapsarbeidere møtes, deler kunnskap og
skaper kunnskap.

-

-

Trend i Innovasjon
Senterdannelse

Økt samarbeid med arbeidslivet
Invitere næringsliv/forskning inn i samme rom som
forskere og studenter
Det er en trend innenfor både forskning og
undervisning at det dannes «sentre» som arbeider
med en problemstilling, gjerne i tverrfaglige og
samlokaliserte miljøer. Det stimuleres til
senterdannelse blant annet gjennom
finansieringsordninger som EUs Horisont2020, og
de norske ordningene SFI og FME. I tillegg har
universitetene faglige satsinger, på NTNU
tverrfaglige forskningssatsinger, som gjerne dannes
rundt ett eller flere samlokaliserte forskningsmiljø.

-

-

Mindre areal til private rom, mer til offentlige
areal
Arkitektur og designutforming går fra å være
sted-bestemt til å være aktivitetsbestemt
Mer varierte arbeidsplassløsninger
Teknologiske muligheter for arbeid og
samarbeid over avstand
1sth, 2nd and 3rd place for work. Arbeid kan
gjennomføres på en rekke ulike steder. Dette
gjør at sosiale møtesteder og service blir
viktige for arbeid. Mer fokus på gode,
attraktive sosiale steder som også kan fungere
for ulike arbeids oppgaver.
De fleste arbeidstakere jobber på ulike steder i
løpet av dagen / uken. Arbeidsplassen på
campus blir «en av flere noder» i et nettverk av
arbeidssteder

-

Case 5 BK City Delft

Nærhet til viktige samarbeidspartnere i
arbeidslivet/forskning
Møteplasser
Ulike aktører som deler utstyr eller areal
Samordnet investering og bruk av dyrt utstyr
og areal for spesiell eksperimentell aktivitet
(lab, scene etc…)
Fleksible forsknings- og arbeidsarealer som gir
mulighet for skiftende samlokalisering av
miljøer

-

Det er ingen
beskrivelser av slike
sentre i casesamlingen i
vedlegg 2, men
NTNUs Kavliinstitutt, og sentra
som har fått støtte
i SFI-ordningen fra
Norges
Forskningsråd viser
trenden (se Norges
Forskingsråd:
http://www.forskni
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ngsradet.no/no/Ny
heter/17_nye_Sent
re_for_forskningsd
revet_innovasjon_S
FI/1254002192236
/p1174467583739)
Trend i formidling
Nærhet til arbeidsliv
og samfunnet rundt

Som en del av samfunnsoppdraget åpnes campus i
større og større grad opp for aktiviteter som ikke er
direkte knyttet til forskning og undervisning.
Campus sees som et nettverk av steder for læring,
utforskning, kunnskapsoverføring (diskurs) mellom
studenter, akademikere, administrativt personell,
og resten av samfunnet. Dette innebærer en
utnyttelse av bygninger og rom slik at campus
utvikler eller tilbyr rom og bygninger som kan
utnyttes av en mangfoldig brukergruppe.

-

-

Attraktivitet. Tett på resten av samfunnet /
byen
By-nærhet – viske ut grensene –
kunnskapsfellskap/kunnskapssamfunn
(knowledge community)
Tilgjengelig og åpen campus. Aktivitet utenom
8-4.
Robust/allsidig/sambruk/flerfunksjon
Legge til rette for ulike brukergrupper blant
«publikum»

-

Case 3. Cornell
Tech
Case 8. FS New
Campus
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1. bioCEED, Sentre for fremragende utdanning i biologi
Styrke biologiutdanningen gjennom nye løsninger for integrasjon av teori, praktisk arbeid og samfunnsrelevans

Utdanning og forskning: praksisnærhet, endring i
student lærer interaksjon, teamarbeid og
oppgaveløsning, studenten i sentrum
Fysisk utforming: rom for interaksjon og samarbeid,
læring utenfor forelesning og campus tidligere i
studiet og behov for møteplasser

bioCEED skal styrke biologiutdanningen slik at morgendagens biologer blir høyt kvalifiserte og godt forberedt til yrkeslivet.
Senteret er et samarbeid mellom Institutt for biologi og Seksjon for Universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen,
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Hav-forskningsinstituttet. bioCEED står for Centre of Excellence in Biology
Education og er et av fire senter som har SFU status i Norge. SFU står for Sentre for fremragende utdanning og forvaltes av
NOKUT.
Utdanning og forskning: Gjennom å finne nye løsninger på hvordan man kan integrere teori, praktisk arbeid og
samfunnsrelevans i biologistudiet, skal man hjelpe studentene til å bli best mulig forberedt på arbeidslivet. Nye
undervisningsformer vil etableres på innføringsemnet BIO100 ved Institutt for biologi på Universitetet i Bergen. Blant annet
vil man legge til rette for mer praksis og innblikk i en biologs hverdag og arbeidsoppgaver, innføring i populærvitenskapelige
biologiperspektiv, bruk av digitale verktøy (klikkere og voting) og metoder som omvendt undervisning. Studentene og
læringskultur settes i sentrum ved å gå fra en undervisningskultur til en læringskultur. Undervisningen på universitetet er
ofte veldig individuell og privat for faglærer. Den bærer lite preg av samarbeid mellom kollegaer. Dette står i kontrast til
hvordan forskningen foregår. Senteret er derfor opptatt av at undervisere og forskere må ha tid til å utvikle, samarbeide og
reflektere over hvordan de kan ta med seg god praksis fra forskningskulturen over til undervisningskulturen.
Fysisk utforming: Ved bruk av digitale verktøy og omvendt undervisning vil studentene aktiviseres. Undervisningen vil bestå
av mer samarbeid og gruppeundervisning sammen med faglærer. Samtidig vil en økt oppmerksomhet på praksis-nærhet
flytte undervisningen ut av forelesningsformatet og inn på nye arenaer utenfor universitetet. Blant annet vil man på første
semester besøke havforskningsinstituttet for praktisk anvendelse av teorien i fiskeriforvaltningen. Besøket inkluderer en
runde på lab’en, der studentene får prøve seg. Utviklingen av samarbeidet fagpersoner seg i mellom, for å etablere god
forskningskultur, gir også behov for organisering og tilrettelegging for møteplasser
Kilder:
NOKUT SFU Magasin http://issuu.com/nokut/docs/nokut_sfu_magasin_print,
bioCEED nettsider http://bioceed.no/

Utdanning og forskning:
- forberede på arbeidslivet tidlig i studiet
- innføring av populærvitenskapelige perspektiv
- innføring av klikkere, voting, omvendt læring
- samarbeid og praksis med fremtidige arbeidsgivere
- ta med det beste fra forskningen inn i undervisning,
peer review, samarbeid, synliggjøring, premiering,
- undervisningskultur til læringskultur

Fysisk utforming:
- rom tilpasset aktiv undervisning
- infrastruktur som støtter digitale verktøy i
undervisningen
- læring gjennom praksis ute hos fremtidige
arbeidsgivere eller i naturen
- møteplasser for erfaringsutveksling mellom
undervisere
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2. Clark Center, Stanford University
Forskningssenter for å fostre eksperimentelt og tverrfaglig samarbeid

Utdanning og forskning: tverrfaglighet,
praksisnærhet, eksperimentelt
Fysisk utforming: sambruk, felles prioritering

Clark Center huser 45 “state of the art” laboratorier. Senteret er designet for å oppmuntre til både målrettet og tilfeldige
møter mellom forskere og studenter. Tverrfaglig samarbeid står sentralt.
Utdanning og forskning: Senteret huser først og fremst Bio-X. Dette er Stanfords ledene tverrfaglige biovitenskapelige
institutt. Her som samles forskere, klinikere, ingeniører, fysikere og informatikere for å studere menneskekroppen. Over
600 mennesker er tilknyttet instituttet og ca 25 ulike avdelinger på universitetet er representert. Clark Center ansees som
en incubator som sørger for organsieing og drift av ideer og prosjekt som er for uutprøvd eller for tverrfaglige til at vanlige
forskningsmidler kan støtte eller drifte prosjektene.
Fysisk utforming: Fra nettsidene til Stanford kan vi lese at ansatte beskriver bygningen som befriende fordi den er åpen og
estetisk vakker. Ikke bare er laboratoriene nye og gode, det er enkelt å manøvrere fra en lab til en annen og det er ikke
lange trange ganger. Bygningen synliggjør forskningen og bidrar på den måten til at forskningen blir mer tilgjengelig for hele
universitetet. Offentlig og privat næringsliv inviteres også inn i bygningen til å samarbeide om forskning. Nøkkelmål for
bygningen var å legge til rette for ad hoc tverrfaglige prosjekter med fleksible lokaler. Et miljø som kan endres etter behov
ettersom gruppestørrelse og samarbeidsteam endres. Laboratoriene er store åpne arealer med ulike eksempler på mobile
installasjoner og fleksibel infrastruktur som deles av mange team.
Kilder:
Clark Center nettsider https://biox.stanford.edu/about/clark-center
Harrison, A., og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place and the Future of
Learning. Routledge 2014

Utdanning og forskning:
- bevisst satsning på å styrke de mest u-utprøvde
ideer og nye tverrfaglige konstellasjoner
- “state of the art” laboratorier
- eksperimentell og nytenkende

Fysisk utforming_
- åpne laboratorielandskap
- faglige og sosiale møteplasser
- forskerteam fra ulike disipliner bruker og deler
fasiliteter
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3. Cornell Tech, Cornell University New York
Campusutvikling med urban og innovativ teknologiprofil

Utdanning og forskning: teknologisk innovasjon,
tverrfaglighet, eksperimentell aktivitet, praksis-nær
Fysisk utforming: by-nærhet, sambruk
Cornell Tech i New York er et campusutviklingsprosjekt på Roosevelt Island, en øy i Hudson River mellom Queens og
Manhattan. Prosjektet er et samarbeid mellom bl.a. Cornell University, Technion-Israel Institute of Technology og flere
næringslivinvestorer. De ser seg selv som en leverandør av kunnskap til byen og verden, samtidig ser de byen som en
ressurs som for universitetet. Campus skal tilby aktiviteter for masterstudenter, phd. kandidater, start-up postdoc
prosjekter sammen med forskningsinstitutt, næringsliv og samfunnet døgnet rundt. Prosjektet kommuniserer tydelig
betydningen av synergier mellom by og campus. Den nye campusen er påbegynt bygget i år og første del skal være klar i
2017. Campusen dekker et område på 200 000 kvm, der ca. 10 mål er grøntarealer. Campusen gir 2,000 nye studentboliger,
280 fakultetsboliger, 20 000 arbeidsplasser I byggeprosjektet og 8000 jobber når campusen står ferdig.
Utdanning og forskning: Cornell tech hevder selv de skaper en campus for høyere utdanning ulik noen annen. Den er
designet i lys av en visjon om å sette scenen for fremtidens campus. Dels et sted for utforsking og utvikling av teknologiens
muligheter, dels et urbant kraftsenter der byen og teknologien nytter hverandres kvaliteter. Den er designet for å fostre
eksperimentell og innovativ aktivitet gjennom å skape et miljø og sted som bringer sammen ideer, folk og teknologi.
Fysisk utforming: Masterplanen for Cornell Tech Campus bygger på seks nøkkelprinsipper. En elv-til-elv opplevelse. En
gangvei som går fra nor til sør (Tech Walk). En variert blanding av åpne plasser, oppmerksomhet mot både utendørs og
innendørs arealer. Optimal utnyttelse og ytelse i bygninger og til sist en levedyktig og bærekraftig campus. Den planlagte
campusen vil være nyskapende og bestå av en kombinasjon av «state of the art» akademiske lokaler, praksisnære
utdanningsfasiliteter, næringslivslokaler, boliger for lærere, studenter og ansatte, og et godt tilrettelagt og tilgjengelig
offentlig bymiljø.
Kilder:
Cornell Tech nettsider http://tech.cornell.edu/nyc-campus/
Utdanning og forskning:
- synergier med byen
- åpent for samfunn/næringsliv
- utdanning

Fysisk utforming:
- by-kvaliteter
- åpenhet
- samlokalisering
- åpent og attraktivt, uteområder, boliger, kafeer, etc.
utover studier og forskning, utover 8-4
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4. d.school, Stanford University, USA
Akademisk innovasjonssenter for tverrfaglig prosjekt og problemløsning

Utdanning og undervisning: praksis-nær, tverrfaglig
og eksperimentell, teamarbeid og oppgaveløsning,
endring i student lærer interaksjon
Fysisk utforming: møtested, fleksibilitet, attraktivitet,
flerbruk (fellesfunksjoner)

d. school er et senter der studenter og fakultetsansatte fra alle fagdisipliner ved Stanford inviteres til å ta emner sammen.
De kaller det en «hub for innovators». Senterets tilnærming til læring bygger på en ide om «design thinking», der man drar
nytte av metoder fra ingeniørfag og design, kombinert med ideer fra humaniora, verktøy fra samfunnsfagene og innsikt fra
næringsliv. De ønsker og tilrettelegger for at studenter fra ulike disipliner skal møtes for å utvikle innovative,
menneskesentrerte løsninger til reelle komplekse problemer/problemstillinger. Senteret har 3000 kvm store lokaler og er
lokalisert sentralt på Stanford Campus. d.school ble etablert under School of Engineering i 2004, men operer i dag som en
enkeltstående enhet uten å være tilknyttet et bestemt fakultet. For å søke på emner må man være tatt opp til et program
ved universitetet. De tilbyr også noe kurs for bedrifter og næringsliv.
Utdanning og undervisning: De bruker metoder for innovasjon som kombinerer kreative og analytiske tilnærminger, som
krever samarbeid mellom disipliner. En del av kursene er bare noen timer, mens andre går over flere uker. Flere kurs er
direkte koblet til partnere i arbeidslivet og problemstillinger. Våren 2015 tilbyr de ca. forskjellige 20 emner for eksempel
«Design Thinking Studio: Experiences in Innovation and Design» og «From Maps to Meaning». De har også et virtuelt «crash
course» som introduserer konseptet og ideene for undervisningen gjennom video, presentasjoner og infomateriell. Man
oppfordres til å benytte seg av metodene i egen hverdag.
Fysisk utforming: I 2010 flyttet d.school inn i et 3000 kvm stort areal i sentrum av Stanford Campus, tidligere har de vært i
utkanten og i mindre lokaler. De bruker arealene og interiøret aktivt i sin undervisning og ideene bygger på å se hvordan
også design og områdene vi befinner oss i kan bidra til å skape en kultur for innovasjon. Møbler og infrastruktur er designet
for enkelt å kunne flyttes på og endres etter hvilke miljø man ønsker å skape og hvilke aktiviteter man skal legge til rette
for. I tillegg er verksteder for praktisk bygging og utvikling lokalisert i nærheten av de mer enkle og mindre utstyrte
arbeidsrommene slik at man kan utnytte nærhet mellom ideutvikling og praktisk bygging, utprøving og testing.
Kilder:
d.school nettsider http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/
Harrison, A. og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place and the Future of
Learning. Routledge 2014 (s. 178-179)

Utdanning og undervisning
- design thinking
- eksperimentell læring
- fysiske omgivelser og infrastruktur er aktivt med å
legge til rette for en innovasjonskultur
- reell problemløsning som setter mennesket i
sentrum
- studenter og ansatte fra alle fagdisipliner løser
oppgaver og lærer sammen

Fysisk utforming:
- møtested mellom fag
- fleksibel og robust infrastruktur
- fleksible, robuste, allsidige arealer
- verksteder for utvikling og læring – teknisk utstyr og
maskiner
- rom tilrettelagt for utprøving, praksis og innovasjon,
nærhet mellom ideer, prøving og utvikling
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5. BK City, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, TU
Delft,
Nyoppussing og utbygging av verneverdig bygning for å huse Fakultet for arkitektur

Utdanning og forskning: innovativ
arbeidsplassutforming, studentene i sentrum
Fysisk utforming: sambruk, flerbruk, aktivitetsbasert

På fakultetet for arkitektur ved det tekniske universitetet Delft har de gjort mye og nye tilpasninger for maksimal utnyttelse
av arealene i sitt restaurerte fakultetsbygg. Arealer som tradisjonelt har vært monofunksjonelle, har i de nye lokalene blitt
utviklet med tanke på fler-funksjonalitet. Bygget er på 30 000 kvm, huser 3300 studenter og 800 ansatte. Det er mindre
plass til private og personlige arealer og mer plass tilpasset grupper og aktiviteter.
Utdanning og forskning: En grunnide for en av driverne bak utformingen av fakultetet var at studentene skulle vende
tilbake til fakultetet, det skulle bygges opp et fellesskap. Det akademiske personalets synlighet skulle forbedres og det ble
oppfordret til å dele på klasserom, laboratorier og møtefasiliteter.
Fysisk utforming: Et grep som er gjort på Delft er utvidelse av rommene og bruke ganger og korridorer mer aktivt.
Korridorene har plass til uformelle møter, noe som passe godt med ideen om å legge til rette for sosiale samspill.
Studentene har også fått plass i større rom som bidrar til en bedre utnyttelse av gulvarealer fordi gjennomgangsområdet i
større rom sees som en del av det funksjonelle området. Med mindre plass for individuelle brukere og spesifikke
brukergrupper er det større fleksibilitet og plass til flere brukere, langt mere anvendelig areal enn tidligere. Dette gjør også
at man kan legge til rette for identitetssoner, men forhindrer at for mange personlige arbeidsplasser står tomme. Bygningen
blir også mer fleksibel ovenfor hurtige endringer i studentmasse og tilknyttede gjesteforskere og forelesere. Restauranter
og kaffebarer er designet for både spising, gruppearbeid og sosialt samvær, man har for eksempel flere nærliggende
møtelokaler som kan brukes fleksibelt i lunsjpausen til å jobbe og spise. Atelierene består av bord til 8-10 personer, det er
oppbevaringsplass og enkle modelleringsfasiliteter. Det er nærliggende rom som kan bookes og brukes til presentasjoner.
De mest identitetsfremmende rommene ble malt i blått for å fremheve tilknytningen til byen. Mer en 50% av BK City består
av atelierer eller medarbeiderkontorer, resten er auditorier, undervisningslokaler, bibliotek, fakultetslaboratorier,
møtelokaler, restauranter og andre offentlige rom samt oppbevaringsrom. I designfasen ble alle funksjoner nøye overveid
og vurdert opp mot hva som kunne utformes som fellesarealer.

Kilder:
Bygningsstyrelsen (2013) Campusutvikling http://www.bygst.dk/media/142181/campusudvikling.pdf
Harrison, A., og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place and the Future of
Learning. Routledge 2014 (s.166-167)

Utdanning og forskning:
- mer samarbeid
- skape et fellesskap
- få studenter tilbake på campus
- flere brukere av bygningen
- håndtere endringer I studentmasse og store
svingninger I ansatte/forskere
- sikre identitetssoner, men unngå at arbeidsplasser
står tomme
- mer plass til grupper og en dynamisk ansattgruppe

Fysisk utforming:
- mer fleksibel sambruk
- mindre areal til individuelle plasser og bestemte
brukergrupper – mer plass til fellesbruk og fleksible
gruppeaktiviteter
- fleksibel infrastruktur og møbler for å støtte
forskjellige aktiviteter.
- kvantitet byttes mot kvalitet
- aktivitetsbasert i stedet for stedbasert arbeid.
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6. Design Factory, Aalto Universitetet, Helsinki, Finland
Akademisk innovasjonssenter for studier innen produktutvikling

Utdanning og forskning: praksis-nære,
eksperimentelle, tverrfaglige, endring i interakson
mellom student og lærer
Fysisk utforming: møteplasser, sambruk, flerbruk

Design Factory er et 3000 kvm stort arbeidsfellesskap som legger til rette for kreativt arbeid, kunnskapsdeling og
erfaringsutveksling. Det åpnet i 2008 og ligger på Aaltos hoved-campus i Otnäs. Dette er et tilbud for studenter, bedrifter,
lærere og forskere i tilknytning til Aalto universitetet. Arbeidsfellesskapet rommer bedrifter, undervisningstilbud og
forskning. Design Factory er en av fire lignende «fabrikker» i tilknytning til universitetet. Fabrikkene er designet for å legge
til rette for nye former for samarbeid i et miljø der akademiske team, forskere og studenter jobber sammen med arbeidsliv
og samfunn. Gjennom studieemner, forskningsprosjekt, start-ups eller innovasjonsprosjekt utvikles verdiene som skapes i
«fabrikken». Aktivitetene har oppstått og utviklet seg gjennom et sterkt engasjement fra brukerne av arealene. Konseptet
styres av en sjef som beskrives som både leder og vaktmester og som har vært med å utvikle arealene og aktivitetene fra
begynnelsen. Konseptet er også videreutviklet til å bli et internasjonalt nettverk av lignende tilbud.
Utdanning og forskning: Design Factory samarbeider med universitetet om å tilby tverrfaglige kurs, men også emner som er
mer direkte knyttet til laboratorier og de kreative verkstedene. De tilbyr mange forskjellige tjenester og aktiviteter. Rom
som kan brukes og lånes er møterom, seminarrom, arbeidsrom, arrangementsrom, verksteder, sosiale rom, kjøkken, kafeer,
oppbevaring, arbeidsrom, kontorer og prosjektrom. De har printer - og trykkmuligheter, designkurs og utstyr, maskinteknisk
og elektroteknisk laboratorium/verksted der studenter kan få veiledning innen forskning og utvikling av ideer og modeller,
for innovasjon og utvikling av prosjekt og nyetablerte bedrifter.
Fysisk utforming: Arealene brukes fleksibelt og utnyttes etter behov. De har rom som kan brukes av 2 til 150 personer.
Arbeidsplasser er for eksempel ikke privat, og offentlige arealer brukes noen ganger som studieområder og vice versa. Rom
bookes online og noen rom er åpne for drop-in og spontane møter etter behov og når de er ledige. De har også
verkstedlignende rom for work-shops og testing og utvikling av prototyper som inneholder bestemte maskiner og utstyr.
Kilde:
Aalto nettsider http://www.aalto.fi/en/studies/?gclid=CPav6tLPhsICFUzItAodpwcAGg
Design Factory nettsider
http://www.aaltodesignfactory.fi/how-to-get-started-at-the-aalto-design-factory/
http://www.aaltodesignfactory.fi/about/
Mailkorrespondanse med ansatte ved Aalto Universitetet

Utdanning og forskning:
- fostre samarbeid mellom utdanning, forskning og
arbeidsliv
- åpen kommunikasjon og spontane møter
- tilby studenter praksis-nær læring med tilgang på
materiell, utsyr og apparater
- mye variasjon i den romlige fordelingen for å skape
nok muligheter for variasjon. 2 – 150 pax

Fysisk utforming:
- flere og ulike grupper benytter samme arealer til
ulike formål
- møteplasser for forskere, studenter, faglærere og
arbeidsliv
- sambruk av arealer, flere benytter seg av rommene
- fleksible, robuste, allsidige arealer
- rom tilrettelagt for utprøving, praksis og innovasjon
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7. ETH Zürich Det tekniske universitetet
Campus som en egen bydel, eksperimentell og åpen

Utdanning og forskning: nye formidlingsformer
Fysisk utforming: campus som bydel

Rundt 25 000 mennesker studerer, underviser, forsker og arbeider på ETH Zürich. Livet på campus er dynamisk som en egen
bydel. I tillegg til mange vitenskapelig arrangement er det utstillinger, film, idrettsarrangement og andre sosiale
arrangement. ETH bruker mulighetene som ligger i en åpen og formidlende campus til å styrke teknologi og ingeniørfagene.
I en dynamisk bydel viser de frem hva universitet kan bidra med, samtidig som de legger til rette for aktiviteter for en aktiv
livsstil også utenom tradisjonell undervisning – og arbeidstider.
Utdanning og forskning: ETH bruker bl.a. campus til å teste ut nye produkt, eksempler er miljøvennlige biler og en ny type
energiglass. Slike eksperiment på campus er med på å understreke betydningen av anvendt forskning og hva universitets
kunnskap kan brukes til. Slik formidler universitetet sitt bidrag til samfunnet tydelig ved å ta i bruk bygninger og campus.
Fysisk utforming: I bygningene på campus er det for eksempel i underetasjene gitt rom for forskjellige spisesteder og
kafeer. Disse blir drevet av private aktører. En slik løsning gir flere valgmuligheter for studenter, forskere og besøkende, og
med mange tilbud skapes et godt konkurransegrunnlag. Det er også kantiner og kafeer drevet av studenter og universitetet
selv. På campus arrangeres også markedsdager der bønder kommer for å selge frukt og grønnsaker. Zurich ser hele campus
som et læringsrom, der felles sportsfasiliteter og kaffebarer er med på å bryte ned hierarkier og skape mulighet for større
grad av involvering og interaksjon mellom studenter og forskere. Universitetet utvikler også flere nye boligkompleks der det
oppføres boliger som kan leies ut til studenter og til gjesteforskere. Boligene driftes som et samarbeid mellom universitetet
og en boliginvestor. Universitetet står for lesesaler og læringsrom som bygges i alle boligenes underetasjer.

Kilder:
Bygningsstyrelsen (2013) Campusutvikling. Metode og process. København: Bygningsstyrelsen under Klima, energy og
bygningsministeriet. www.ubst.dk

Utdanning og forskning
- styrke tilknytning til samfunnet rundt
- dynamisk og aktiv campus

Fysisk utforming
- campus brukes til å formidle forskning og innovasjon
- campus brukes aktivt utover 8-4
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8. FS New Campus, Frankfurt School of Finance & Management
Ny og sentrumsnær campus ferdig 2017

Utdanning og forskning: formidling, eksperimentelt,
praksisnærhet, studenten i sentrum
Fysisk utforming: tett på samfunnet, viske ut grenser,
tilbud for ulike brukergrupper

Frankfurt School of Finance & Management, er en privatdrevet forsknings – og utdanningsinstitusjon etablert i 1952. Skolen
tilbyr ledelsesfag, business, finans, økonomi og institusjonen bygger for tiden en ny campus i sentrum av Frankfurt som skal
stå klar i 2017.
Utdanning og forskning: Skolen er rangert høyt på flere internasjonale rankinger og de har ambisjoner om å bli en av fem
topp business-skoler i Europa innen 2020. For å nå dette målet skal de utvide sine forskningsfasiliteter, styrke executive
programmene og satse enda sterke på internasjonalisering. På deres nettsider kan vi tydelig se hvordan de vektlegger
tilknytningen til byen og hva by og campus kan tilby hverandre.
Fysisk utforming: Det nye Campusen forsøker å skape et meningsfylt offentlig areal som kobler skolen med samfunnet
rundt. Campus vil være et senter for studenter, akademikere, ansatte, borgere og turister. De vektlegger at folk fra hele
verden skal bli trukket til skolen. Og er opptatt av å særlig legge til rette for internasjonale studenter og forskere, som
gjerne støtter seg mer på sitt universitetsmiljø for sitt sosiale liv enn andre. Den nye campusen ønsker å fremstå som en
integrert del av byen, med et aktivt og åpent miljø.
Store velutstyrte rom i den nye campusen skal legge til rette for alle som trenger rom og arealer til forskning, læring,
undervisning, arbeid og sosialisering og nettverksbygging. Samtidig skal den nye bygningen gjøre alle, fra naboer til ledelse
til aldershjemmet, engasjerte og entusiastiske overfor den nye campusen og det den kan tilby. Idrettsfasiliteter og
restauranter er et viktig aspekt sammen med gode studentboliger. Undervisningsrom og konferansefasiliteter er lokalisert i
nærhet av biblioteket, kantine og butikker - fasiliteter som er viktig for et godt studentmiljø, og som også vil være åpent for
alle som ønsker å benytte fasilitetene. Skolen er lokalisert i de tre nederste etasjene og er designet slik at bygget har rom og
arealer for variert aktivitet og god balanse mellom offentlige og private steder.
Kilder:
Frankfurt School of Finance & Management nettsider http://www.frankfurt-school.de/content/new-campus/neuercampus/konzept-leitidee-henning-larsen.html

Utdanning og forskning:
- investere i eksperimentelt utstyr, styrke
forskningsfasiliteter
- åpenhet, formidling og dialog med samfunn og
arbeidsliv
- styrke utdanningsaktiviteter og internasjonalisering

Fysisk utforming:
- tett på samfunnet og byen rundt, campus etableres
samlet og sentrumsnært
- grensene mellom samfunn og campus visket ut
- ulike brukergrupper inviteres inn
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9. HiST Kalvskinnet, Høyskolen i Sør-Trøndelag
Samlokalisering av campus

Utdanning og forskning: tverrfaglig og mer
samarbeid med andre utdannings og
forskningsinstitusjoner
Fysisk utforming: by-nærhet

Høyskolen i Sør-Trøndelag skal samle sine seks avdelinger i tre ulike campus. Campus Kalvskinnet HiST samlokaliserer
fagmiljøer innenfor teknologi, informatikk og lærer- og tolkeutdanning. Nye Campus Kalvskinnet består av et nybygg i
kvartalet mellom Sverres gate og Gunnerusgate og rehabilitering og nybygg i E.C. Dahlskvartalet. Plasseringen vil styrke
muligheten for samarbeid med blant annet NTNU og St.Olavs Hospital.
Utdanning og forskning: Det er potensialet for faglig utvikling som ligger til grunn for utvikling av ny campus. Beliggenheten
sentralt på Kalvskinnet og i bykjernen mener de at fremstiller HiST som den bynære høgskolen. De ønsker seg et bygg som
både er kjent og brukes av og er tilgjengelig for byen og byens befolkning. I området rundt Kalvskinnet har flere
samarbeidspartnere innenfor forskning og utdanning tilhold. Samspillet med disse institusjonene har et potensiale, både
faglig og logistikkmessig.
Fysisk utforming: Utviklingen av Campus Kalvskinnet er nest siste skritt mot en 3 campusløsning for HiST langs aksen i
Elgesetergate. Både for HiST, studentene og Trondheim by er Campus Kalvskinnet et viktig skritt på vei mot en bynær
samling av høgskolen.
Kilder:
Høyskolestyremøte 25. sep 2013 HS-V-27/13 http://hist.no/attachment.ap?id=25203
HiST nettsider http://hist.no/campuskalvskinnet/

Utdanning og forskning:
- styrke samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital
- styrke posisjon som bynær høyskole
- styrke tverrfaglig samarbeid
- bedre logistikk og utnytting av fellesfunksjoner

Fysisk utforming:
- mindre enn 800 m mellom de ulike avdelingene
- møteplasser i og nærheten av fellesfunksjoner
- nærhet til sentrum
- signalbygg
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10. KTDiM, Institutt for matematiske fag (IMF), Prosjekt Innovativ
Utdanning, NTNU
Utdanning og forskning: virtuelle arbeidsformer,
endring student lærer interaksjon, teamarbeid og
oppgaveløsning, studenten i sentrum
Fysisk utforming: fleksible læringsrom

Prosjekt for omlegging av grunnutdanning i matematikk
statistikk

og

KTDiM står for Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk. Deler av prosjektet vil brukes til
å utvikle digitale resurser og det rettes oppmerksomhet mot å øke form og kvalitet på tiden der fagpersoner og studenter
er sammen. Prosjektet vil først berøre emnet Matematikk 1, men vil utvikles til å omfatte flere av grunnemnene i
matematikk og statistikk. Prosjektet fikk støtte fra NTNU gjennom Prosjekt Innovativ Utdanning der tolv millioner kroner ble
fordelt på fire fornyingsprosjekt. Instituttet har i en lengre periode arbeidet med utviklingen av undervisningen, og dette
prosjektet vil videreutvikle flere pågående prosjekt. Prosjektet involverer flere fakultet og institutt i tillegg til IMF. Andre
involverte er program for lærerutdanning, seksjon for universitetspedagogikk og sivilingeniørutdanningen.
Utdanning og forskning: Prosjektet fremhever tre aktiviteter som skal bidra til fornying. Dette er et 1) elektronisk og
selvadministrerende evalueringssystemet, videre 2) at dagens studentassistentsystem skal endres til et mindre antall
kvalitetssikrete Master- og PhD-studenter. Sist 3) et endret system for tilbakemelding som vil medføre at studentene får
bedre hjelp og nyere former for gjennomgang knyttet til det de sliter med. Metoder som «flipped classroom» der det stilles
andre krav til forberedelser før interaksjon med lærer, og «peer instruction», der studentene i mye større grad bidrar til
temaene for undervisning, nevnes som aktuelle å utvikle. Andre aktiviteter som nevnes er såkalte «klikkere» eller «voting»
som kan brukes for å kartlegge kunnskapsnivået i studentgruppa og videre legge kursen for undervisningen.
Fysisk utforming: I prosjektsøknaden er det beskrevet forslag til hvordan undervisningen skal organiseres og hvordan
rommene kan være utformet. Forelesninger og gruppeundervisning vil bestå, men forholdet mellom student og lærer blir
mer aktivt og interagerende. Som et resultat av nye digitale verktøy og et aktivt valg om å sette studentene i sentrum,
beskrives bl.a. et behov der man legger til rette for oppgaveveiledning i større klasserom. En «Mattelab» der man skaper et
miljø der det jobbes med matte, der resurser er samlet og der man kan få hjelp. En ser for seg et større hovedrom der
vanskelige temaer kan gjennomgås i fellesskap, basert på de behovene som gruppelærer ser at flere sliter med. I
nærliggende grupperom kan det jobbes mer konsentrert og faglærer kan gå rundt å plukke opp hvilke temaer som med
fordel kunne vært gjennomgått i hovedrommet.
Kilder:
Prosjektsøknad KTDiM, NTNU ePhorte 13/14837 Innovativ utdanning. Skjema for godkjenning av søknader.
presentasjon KTDiM http://www.uhr.no/documents/7_KTDiM_inspirasjonsseminar_

Utdanning og forskning:
- kvalitet: aktiviteter og tilbud som støtter
studentenes læring økt læringsutbytte,
tilbakemeldinger, interaksjon, øke en-til en kontakt
mellom student og lærer
- tilgjengelighet: digital formidling og evaluering og
rom for «mattelab»
- differensiering: legge til rette for økt diversitet ved
bruk av moderne teknologi og kvalitetssikring av
lærerressurser.

Fysisk utforming:
- arealer der gjennomgang og gruppearbeid kan
foregå samtidig og i nærheten av hverandre
- infrastruktur som støtter digitale verktøy
- større hovedrom og nærliggende grupperom der kan
det jobbes mer konsentrert
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11. Kuben Yrkesarena, Kuben vgs, Fagskolen Oslo Akershus,
Læringssenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter
En læringsarena som setter livslang læring, helhetlig og fleksibelt opplæringstilbud i sentrum

Utdanning og forskning: Praksisnærhet,
Fysisk utforming: Møteplass

Kuben yrkesarena er en læringsarena som åpnet i Oslo i 2013. Senteret inneholder Kuben videregående skole, Fagskolen
Oslo Akershus, Læringssenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter. Bygget er dimensjonert for ca. 2000 elever
og studenter. Viktige satsningsområder er livslang læring og de tilbyr et helhetlig og fleksibelt opplæringstilbud fra
videregående skole og opp til fagskolenivå, samt korte og lengre kurs for ansatte i arbeidslivet.
Utdanning og forskning: Kuben satser på å utvikle store og brede kompetansemiljøer sammen med arbeidslivet. Slik vil de
møte både det private og offentlig næringslivs behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse. En hovedmålsetning er å
skape en faglig møteplass der skolen og arbeidslivet innenfor de ulike bransjene samarbeider tett om fagutvikling og
innholdet i utdanningene som tilbys. Yrkesarenaen vil ha både elever, studenter og ansatte i arbeidslivet som brukere, og
ønsker å være en faglig møteplass for skole-arbeidsliv.
Fysisk utforming: Med god tilgang på større og mindre auditorier i tillegg til verkstedsarealer og andre opplæringsarealer,
vil Kuben yrkesarena også fungere som en arena for kurs- og etterutdanning for arbeidslivet innenfor alle fagområdene.
Blant annet er det utviklet et teknologisenter på 590 kvm i tett samarbeid med bransjene. Arenaen har ulike
aktivitetsområder som bibliotek, idrettshall, administrasjon og servicetjenester, kantine, auditorium, sosiale soner, en stor
tak terrasse med aktivtetsplass, benker, basketballbane, rom for elevråd og utvalg og tekniske rom. I en database for
samling av investeringer i utdanningsbygg, der “best practice” for undervisningsbygg er samlet av CELE, (Centre for Effective
Learning Environments) har Kuben fått plass i kategorien for fleksible læringsmiljø for videregående opplæring.
Kilder:
OECD CELE http://edfacilitiesinvestment-db.org/facilities/221
Kuben nettsider http://www.kuben.oslo.no/
White arkitekter http://www.white.se/en/news-press/660-norways-largest-school-has-opened

Utdanning og forskning
-Praksisnærhet

Fysisk utforming
-møteplasser
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12. The Superlab, London Metropolitan University
Superlaboratorium for undervisning I alle naturvitenskapelige fag

Utdanning og forskning: praksis-nærhet, tverrfaglig
Fysisk utforming: Fler – og sambruk, felles møteplass

I 2006 åpnet det London Metropolitan University sitt Science Center der «Superlaben» er lokalisert. De hevder dette er den
største og mest avanserte vitenskapelige læringsarenaen i Europa. Laben brukes til undervisning av alle naturvitenskaplige
fag, og gjerne samtidig. Med et slikt stort laboratorium utnyttes dyre fasiliteter uavhengig av gruppestørrelser. I tillegg,
fordi ulike fag bruker samme lokaler, kan man se og lære av andre fag og disipliner.
Utdanning og forskning: Laben gir studentene tilgang på nyskapende læringsopplevelser. Senteret er åpent for alle
fagdisipliner fra biologi, fysikk og kjemi. Laben skal sikre at så mange studenter som mulig gjennomgår en aktiv
læringsprosess og at de opparbeider seg praktiske laboratorieferdigheter. Før var laboratorietiden ofte en lukket aktivitet
mellom faglærer og student, i de mer åpne labene har det blitt mer samarbeid på tvers av fagene, særlig mellom ulike
fagmiljø.
Fysisk utforming: Laben har 280 individuelle arbeidsstasjoner og 12 faglærerstasjoner. Det er en pc på hver stasjon og hele
laben har tilsammen plass til 620 personer i et stort åpent landskap på 8000kvm. Flere grupper kan undervises samtidig og
det foregår både undervisning og forskningsaktiviteter.
Studentene jobber med forsøk og har samtidig tilgang til nettbaserte læringsressurser. Faglærer kan vise frem forsøk, og
kan kommunisere via skjerm eller høretelefoner med studenter fra bestemte fasiliteter i lokalet. Herfra kan forsøk vises på
skjermene som alle arbeidsstasjonene er utstyrt med, for små eller større grupper. Studentene kan også tenne en lampe
som signaliserer at de har behov for hjelp. Det er god akustikk som gjør det mulig å undervise små grupper samtidig.
Introduksjon og oppsummering av laboratorietiden foregår andre steder enn i laben. Med det tekniske utstyret som hver
arbeidsstasjon har kan studenter for eksempel gå tilbake å se på opptak av tidligere forsøk, eller spole tilbake om de ikke
fikk med seg alt under den første gjennomgangen.
Alle arbeidsstasjoner er ganske like, de fag og forsøk som har behov for mer spesialisert utstyr har egne områder for dette.
For eksempel bruker kjemi og biologi hver sin ende av det åpne laboratoriet. Møbler og inventar er fast montert og ikke til å
flytte på.
Kilder:
London Met nettsider: http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-life-sciences-and-computing/specialist-facilities/’
Harrison, A., og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place and the Future of
Learning. Routledge 2014 (s.129)
Utdanning og forskning:
- alle studenter skal få lære på lab
- aktiv læreprosess
- tilpasset læringsprosess
- faglærere møtes mer og oftere på lab og kan lære av
hverandre og samarbeide

Fysisk utforming:
- fler – og sambruk
- møteplass
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13. Mentorrollen i entreprenørskap, handelshøyskolen, Norges miljøog biovitenskapelige universitet NMBU
Utvikle og profesjonalisere mentorrollen

Utdanning og forskning: Innovative
undervisningsformer, praksis-nær.
Fysisk utforming: Master i Entreprenørskap og
Innnovasjon, Campus Ås

Mentorrollen i entreprenørskap er et pilotprosjekt i kurset «Entreprenørskap i praksis» der andreårsstudenter er mentorer
for førsteårsstudenter. Det første mentorrollen i entreprenørskap skal bidra til er at andreårsstudentene lærer gjennom
refleksivpraksis ved å fungere som mentorer for nye studenter. Den andre er at førsteårsstudentene vil få veiledning i sine
arbeidsprosesser. Et tredje viktig element er mulighetene for å knytte kontakter og styrke allianser. Prosjektets hovedmål er
å utvikle og profesjonalisere mentorrollen og gode mentormodeller for entreprenøriell læring i høyere utdanning.
Ordningen er del av et pilotprosjekt som NMBU ble tildelt 900 000kr i midler fra Kunnskapsdepartementet gjennom
Norgesuniversitetet i 2013. Midlene som ble lyst var en del av en pott med midler til kompetanseheving og utvikling av
studietilbud innen entreprenørskap.
Utdanning og forskning: Førsteårs-studentene skal få en case som de skal jobbe med i grupper fra november til februar.
Mentorordningen skal bidra med å fokusere på prosess i gruppearbeid, slik at studentene ikke bare tenker pensum og fag. I
tillegg får mentorene kurs som skal forberede de på mentorrollen.
Fysisk utforming: Lokalisert ved handelshøyskolen på NMBU i Ås. Fra mars til juni drar også studentene på et
utvekslingssemester til USA.
Kilder:
NMBU nettsider: http://www.nmbu.no/om/fakulteter/samvit/institutter/hh/node/16824,

Utdanning og forskning:

Fysisk utforming:

- refleksiv praksis
- prosess
- eierskap til egen læreprosess
- allianser med næringsliv – alumni

- rom for samarbeid
- rom for veiledning
- møteplasser for studier og eksterne aktører
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14. Prosjektil, Prosjekt Innovativ Utdanning, NTNU
Kompetanseløft innen innovative undervisningsmetoder og emner

Utdanning og forskning: eksperimentell, tverrfaglig
samarbeid, endring i student lærer interaksjon.
Fysisk utforming: møteplasser, fleksibilitet

Prosjektil står for Prosjekt Innovativ Lektorutdanning og er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for samfunnsvitenskap
og Teknologiledelse, Humanistisk Fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og Fakultet for
Naturvitenskap og Teknologi. De vil gi NTNUs vitenskapelig ansatte et kompetanseløft innen innovative læringsmetoder,
utvikle innovative undervisningsemner innenfor lektorutdanningen og gi studentene ved NTNUs lektorprogram økt
kunnskap og kompetanse i innovative læringsmetoder. Opplæringen av faglærere vil ha som mål å gjøre de i stand til å
Integrere nye/uutprøvde undervisningsmetoder, læringsaktiviteter eller IKT‐verktøy som legger til rette for at
undervisningen blir bedre, dvs. kvalitet og relevans for studentenes læringsutbytte økes. Det humanistiske fakultet er
vertsfakultet og står for økonomistyringen i prosjektet. Prosjektet har en tredelt målsetning. Prosjektdeltagerne får jobbe
sammen i et fellesskap da de blant annet skal arrangere en serie seminarer og workshops hvor UniPED, PLU og
Multimediesenteret blir med som en del av støtteteamet for Prosjektil. Prosjektet startet opp våren 2014, og skal gå fram til
våren 2016.
Utdanning og forskning: Prosjektil vil legge til rette for at vitenskapelig ansatte skal utforske andre undervisningsformer
enn de tradisjonelle forelesningene. Undervisningsformer som skal bedre undervisningen gjennom å aktivisere og involvere
studentene mer i undervisningen. Man kan kombinere læringsaktiviteter på en ny måte eller teste ut IKT-verktøy.
Kombinert undervisning, eller det mer kjente begrepet «blended learning» blir brukt som betegnelse for aktiviteten. Å
«blande læring» betyr altså at man mikser f.eks. læringsformer som krever samhandling, med læringsformer som krever
tilegnelse av faginnhold, osv. Man benytter ulike læringsformer som hver på sin måte best kan støtte opp under den
læringen som man ønsker skal skje. Man kan også blande ulike læringsformer og ulike IKT-verktøy for å støtte opp under
ulike læringsmål.
Fysisk utforming: Det er derfor behov for tid, kunnskap og møteplasser for å drive utviklingsarbeid på utdanningsområdet.
De vektlegger at Vitenskapelig ansatte må gis rammevilkår som øker muligheten til å fornye seg undervisningsmessig. Et av
målene med Prosjektil er å styrke disse mulighetene.
Kilder
TEKPED, prosjektil http://www.ntnu.no/tekped/gjesteblogg/prosjektil
Prosjektil fakta-ark http://www.ntnu.no/utvalg/ful/dok/faktaark_prosjektil.pdf

Utdanning og forskning
- involvere faglærere i utvikling og utprøving av nye
læringsformer
- involvere og aktivisere studentene i undervisning.
- utvide faglærernes verktøykasse
- tid og ressurser til å utforske og ta i bruk innovative
læringsmetoder og –teknologi.
- samler 18 vitenskapelig ansatte fra mange
forskjellige fagmiljø for utvikling nye
undervisningsmetoder.
- studentene bruker klasserommet til å jobbe aktivt
med oppgaver, diskutere stoffet, oppklare
misforståelser,

Konsekvenser for utforming:
- møteplasser (direkte koblet til prosjektet)
- grupperom/klasserom
- infrastruktur som støtter kombinert undervisning

44

15. Saltire Center, Caledonian University Glasgow
Innovativt studiesenter

Utdanning og forskning: studenten i sentrum,
teamarbeid og oppgaveløsning
Fysisk utforming: læringsmiljø/studiemiljø, attraktive
møtesteder

The Saltire Centre er et studiesenter ved Glasgow Caledonian University. Senteret er tilrettelagt for sosiale og faglige
aktiviteter og erstattet det gamle biblioteket. Sentret presenteres gjerne som å være en av de mest ambisiøse og innovative
læringsmiljøene i Storbritannia og har lesesalsplasser, grupperom og arbeidsstasjoner med pc.
Utdanning og forskning: Senteret skal være et faglig og sosialt møtested der informasjon skal være lett tilgjengelig. Det
arrangeres også ulike eventer og middager. Senteret huser biblioteket og en studentservice. Bygningen og rommene er
tilpasset endrede behov i studiehverdagen. De beskriver det som at man kan gjøre «alt» i senteret, bare ikke på samme
sted.
Fysisk utforming: Senteret tilbyr en rekke servicefunksjoner fordelt på 2500kvm. Fra arbeidslivssenter til datasupport,
kafeer og arbeidsrom. Senteret har 1800 studentplasser, 500 pc-plasser, trådløst nett og plasser for bruk av personlig
Laptop, senteret tilbyr også utlån av PCer. Bygningen har fem etasjer og flere åpne lokaler der ulike aktiviteter foregår. I
første etasje er det kafe og møtesteder og det er mange områder for gruppearbeidsplasser og stille lesesaler. I perioder
gjøres de åpne rommene om til stille lesesaler og aktivitetene som foregår vises ved et trafikklyssystem.
Kilder:
Harrison, A., og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place and the Future of
Learning. Routledge 2014 (s.146-147)

Utdanning og forskning:
- læringssenter
- teamarbeid og oppgaveløsing
- studenten i sentrum

Fysisk utforming:
- læringsmiljø
- attraktive møtesteder
- fleksible arealer
- sambruk av servicefunksjoner
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16. Learning Lab, University of Melbourne
Innovativt klasserom for undervisning og samarbeid som har erstattet forelesningssalen

Utdanning og forskning: studenten i sentrum,
teamarbeid og oppgaveløsning, endring i student
lærer interaksjon
Fysisk utforming: fleksible læringsrom

På Learning Lab ved University of Melbourne byttet de ut et forelesningsrom med plass til hundre studenter, med et rom
som i stede tok grupper på førti studenter. Universitetet har lenge vært i en større prosess for å utvikle læringsmiljøet med
mål om å løfte utdanningsnivået og tverrfaglighet. De har også etablert samarbeidsprosjekt der et nettverk av fagpersoner
fra ulike miljø jobber sammen om å utvikle lærings og undervisningsformer.
Utdanning og forskning: Melbourne tilbyr et bredt utvalg av læringsmiljø, både undervisningslokaler og uformelle møte –
og arbeidssteder. Universitetet opplever at studentsentre og bibliotek brukes for faglig samarbeid og uformelt samvær
både for studenter og forskere.
Fysisk utforming: I selve laben er det fokus på gruppeopplevelse, interaksjon og bruk av IT. Der er plass til førti studenter
fordelt på fem arbeidssoner. Rommet er delt opp i nivåer for å skape mindre, gruppeorienterte områder, men undervisere
og studenter har mulighet til å holde presentasjoner for alle. Læringen blir mer aktiv og faglærer varier undervisning fra
gjennomgang via digitale plattformer på storskjerm til felles muntlig gjennomgang og til veiledning i grupper.
Kilder:
Bygningsstyrelsen (2013) Campusutvikling. Metode og process. København: Bygningsstyrelsen under Klima, energy og
bygningsministeriet. www.ubst.dk (s. 116)
Harrison, A., og Hutton, L., (2014) Designing for the Changing Educational Landscape. Space, Place and the Future of
Learning.

Utdanning og forskning:
- forbedre læringsopplevelsen, fra forelesningssaler til
gruppearbeidsrom
- mer aktiv læring
- lærer varier undervisning fra gjennomgang via
digitale plattformer på storskjerm, til felles muntlig
gjennomgang til veiledning i grupper

Fysisk utforming:
- flere nivåer for ulike behov mulighet for ulike
gruppeundervisningsformer, fem grupper på åtte
personer kan jobbe sammen, eller ti grupper på fire
personer
- infrastruktur for teknologi
- fler - og sambruk
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17. Campus Carlsberg UCC, Professionshøjskolen UCC, København
Campusutviklingsprosjekt som i 2016 samler flere pedagogutdanninger og forskningsmiljøer, fra tidligere ni lokasjoner til én

Utdanning og forskning: Tverrfaglighet, studenten i
sentrum, praksis-nær
Fysisk utforming: Samlokalisering, sambruk, byintegrering

UCC er en profesjonshøgskole som nå samler alle sine utdanninger i en ny campus i bydelen Carlsberg i København.
Profesjonshøyskolen UCC tilbyr syv profesjonsbachelorutdanninger og en rekke masterutdanninger innen det pedagogiskdidaktiske område, helse og sosial samt området for organisasjon og ledelse. UCC er organisert i tre overordnede
programområder samt en rekke tverrgående fellesavdelinger. UCC er en høyskole som i 2008 ble dannet ved en fusjon av
CVU Storkøbenhavn, CVU København & Nordsjælland og Frøbelseminariet. Den nye campusen er på 55.000 kvm og skal gi
rom til 10.000 studenter, som leser til lærer, pedagoger, tekstilformidler og tegnespråktolk samt flere tusen studerende på
videreutdanning og kurs.
Utdanning og forskning: I romprogrammet og i dokumenter fra planleggingsfasen av UCC kommer det frem flere
beskrivelser av aktiviteter og ideer om hvordan fremtidens undervisningsformer vil se ut og hvilke behov campusen skal
dekke. Mange av utdannelsene på høyskolen krever spesialrom, og at de er tilrettelagt for eksperimentell og praktisk
aktivitet. Andre utdannelser krever mindre spesialrom. Felles for alle er et behov for identitetssoner der hvert fag har sin
base. Et annet fellestrekk er at det er økt oppmerksomhet mot ulike typer av praksis-orientert læring, ikke bare for fag som
tradisjonelt har hatt mye praktisk undervisning og utprøving.
Fysisk utforming: Dokumentasjonen fra planarbeidet med å utvikle rom og funksjonsprogram beskrives fem visjoner for
den nye campusen. Videre har de beskrevet intensjoner for utforming av spesifikke rom. De fem visjonene er; «en del av
byen», «tilpasningsdyktig og robust», «rom til alle, mange og få», «hver for seg og samlet», og til slutt «både og».
Den første visjonen «en del av byen», handler om å bidra til utvikling av området, barnehager, gym og kafeer, samarbeid
med eksterne aktører står sentralt. Campus skal være åpen og invitere til et aktivt samspill med byen. Den andre visjonen
«tilpasningsdyktig og robust» handler om å designe rom og flater for raske endringer. Et konkret eksempel på hvordan
dette ser ut i praksis er at det skapes så mye fri gulvplass uten faste installasjoner, og at fast inventar plasseres langs
veggene, i tillegg bygges sammenhengende romforløp med indre dørforbindelser. Slik understøttes en fleksibel anvendelse,
også ved undervisning av flere gruppestørrelser. Visjon tre, «rom til alle, mange og få», viser til at det det er et økt fokus
mot variasjon, det skal være rom til alle, mange og få. Med variasjon skapes en campus som kan dekke de forskjellige behov
gjennom alle døgnets tider. Øke studentenes og ansattes lyst til å oppholde seg på campus utover fastlagte timer. Den
fjerde visjonen, «hver for seg og samlet», handler om å balansere de forskjellige avdelingenes behov for å dyrke egen
identitet, samtidig som en legger til rette for møter og samarbeid med andre fag og miljø. Den siste visjonen, «både og»
handler om at man bruker rom til flere formål, for eksempel er det noen ganger et behov å samle så mange som 1000
studenter på en gang, da kan kantinen eller festsalen benyttes. En slik visjon handler om å styre investeringer målrettet og
øke tiden rommene er i bruk da det gir en aktivt og fortettet atmosfære samtidig som det er økonomisk og miljømessig
fornuftig.
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Rommenes intensjoner fordeler seg på ulike romkategorier, «sosiale rom», er for eksempel kantine og campustorv og skal
kunne brukes til flere aktiviteter. «Generelle rom» er auditorier, grupperom, soner og skal ha enkle krav til teknologi og
design som skal kunne brukes av alle, både små og mindre grupper. «Spesifikke rom» er rom for språk og kommunikasjon,
kunst, natur og matematikk som har spesifikke krav til teknologi og innretning. De har en bestemt identitet, men de skal
ikke alltid bare brukes av et fag. For eksempel kan musikkøvingsrom og idrettshaller brukes av flere. «Tilhørsforhold» er det
vi kan kalle identitetssoner og er rom der de forskjellige enheter skal kunne danne en base og en identitet. Her møter man
likesinnede fra samme profesjon som ellers i hverdagen er spredt utover bygget. «Basecamps» er UCC sin betegnelse for
identitetssoner for studentene. I en slik basecamp vil det være et sosialt område, med sofaer og spill, et sted for veiledning.
Undervisningsmiljøene, administrasjon og ledelse har også egne identitetssoner.
Kilder
https://ucc.dk/files/ucc.dk/campuscarlsberg_praesentation_a4_december2012.pdf
https://ucc.dk/campus-carlsberg/campus-i-koebenhavn
https://ucc.dk/files/ucc.dk/uddannelsesudvikling-og-vision-pdf.pdf

Utdanning og forskning:
- samle utdannelser for å styrke tverrfaglig samarbeid
- samle utdannelser for å skape levende og attraktive
studiemiljøer.
- campus et redskap for utvikling av utdannelsene ved
UCC

Fysisk utforming:
- samlokalisering
- Sambruk
- Flerbruk
- Identitetsarealer
- By-synergier
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18. Virtuelle Kjemiske Rom, Institutt for materialteknologi (IMT) og
institutt for kjemi, Prosjekt Innovativ undervisning, NTNU
Forbedre undervisningen i generell kjemi, identifisere nye innovative metoder som fremmer dyp‐læring

Utdanning og forskning: virtuelle arbeidsformer,
praksis-nær
Fysisk utforming: flere grupperom, fleksibilitet

Prosjektet «Virtuelle kjemiske rom» er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for materialteknologi (IMT) og Institutt for
kjemi (IKJ)hvor hovedmålet er å innføre alternative supplerende virkemidler for å forbedre undervisningen i generell kjemi.
Fagene gis i første årskurs og representerer studenters innfallsport til kjemifaget ved NTNU. En utfordring for emner med
store studentgrupper ligger i å aktivisere studentene. Men ved bruk av ulike hjelpemidler ønsker prosjektet å oppfordre til
en bedre dialog mellom foreleser og studenter.
Utdanning og forskning: Prosjektet har to hovedaktiviteter som skal utvikles. Det ene handler om å aktivere studentene på
en ny måte og bryte opp den tradisjonelle tavleundervisningen. Det andre handler om å bedre koble teori og praksis.
Selvtesting med «Klikkere», quiz eller «Personal Response System» (PRS) i forelesninger gir en økt dialog med faglærer.
Videoforelesning og virtuelle ekskursjoner er andre eksempler på virtuelle tiltak og representasjonsformer som skal aktivere
studenter og bryte opp tavleundervisningen. Obligatorisk videokurs, virtuell kontrolltest før praksis og lab-forsøk, samt
video av lab-forsøk for de som ikke har obligatorisk lab er eksempler på aktiviteter som skal bedre koblingen mellom teori
og praksis.
Fysisk utforming: Flere av de nye undervisningsformene vil ha et behov for rom der det er tilrettelagt for
oppgaveveiledning og mer tid til diskusjon og interaksjon i en forelesning. En annen utfordring med introduksjonsemnene
på kjemi er de store studentmassene. Ved å bruke videointroduksjoner på forelesning og på en eventuell nettside i forkant
av lab‐oppgaven vil det gi studenten en mulighet til å forberede seg og kjenne til tematikk og utstyrsoppsett, noe som vil
øke hver enkelt students læringsutbytte av lab‐oppgaven. Kilder
Kilder:
Universitetsavisa http://www.universitetsavisa.no/campus/article40016.ece
Universitetsavisa http://www.universitetsavisa.no/campus/article40063.ece
Prosjektsøknad for midler fra Prosjekt Innovativ Utdanning
Utdanning og forskning:
- økt bruk av digitale verktøy
- bryte opp tradisjonell tavleundervisning
- aktivisering
-forbedre dialog mellom foreleser og studenter

Fysisk utforming:
- infrastruktur som støtter digitale verktøy
- grensene mellom virtuelle og fysiske rom blir
utydeligere
- rom for samarbeid og interaksjon mellom faglærer
og student
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