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Abstract 

 
A Large part of the education provided at colleges and universities of today requires for the 
student to be more independent in their studies. This demands that the physical space, 
where the students choose to study, is designed in a way that can encourage and support 
learning. It seems as though that many of the learning spaces of today don’t always meet 
the students’ needs. The university library at the University of Umeå is currently planning 
to design new learning spaces for the students. The aim of this study is to examine how the 
physical learning space can be designed to engage and encourage the students in their 
learning process. 

Based on literature describing learning spaces we have initially identified three main 
areas to examine- Learning, Information Technology and Learning space design. These 
areas are all important features in the design of new learning spaces. With information 
drawn from that literature we conducted an empirical study at the library of the University 
of Umeå. The empirical study was carried out through observations and focus group 
interviews. To give us more insight about the students’ thoughts about the learning space 
we also compared our findings with a survey conducted by the library personnel in 2008 
and 2010. The result of our study shows that there are some areas to be improved in the 
existing learning space. The students are working more collaboratively which requires 
more group areas. Our study also shows that flexibility, more student interaction and a 
social and engaging environment are all important features in the design of new learning 
spaces. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Användandet av informationsteknologi har blivit allt mer alldagligt och ett självklart inslag i 

vardagen. Det skapas verktyg som ger oss nya möjligheter, inte bara i vardagen utan även i 

utbildningssyfte. Allt fler studenter väljer att utnyttja den nya och ständigt föränderliga 

informationsteknologin i sitt lärande. Det tyckts dock som att 

undervisningsformerna/studerandemiljöerna inte alltid är anpassade för den 

informationsteknologi som studenterna väljer att använda. I de fall där grundskolor och 

universitet har anammat teknologin verkar det ibland saknas kunskap om hur de på bästa 

sätt nyttjar denna. Tekniken finns men en djupare plan för hur den kan nyttjas saknas. Vi 

känner att med informationsteknologin är det möjligt att inte bara nyttja nya verktyg utan 

även förändra och förnya undervisningsformerna, något vi anser saknas i dagens 

undervisning. 

Dagens undervisning liknar i många fall undervisningen som den alltid har sett ut, en 

envägskommunikation mellan lärare och elev där eleverna fungerar som mottagare av 

information och inte i så hög grad är involverade i själva lärandeprocessen. Skolinspektionen 

(2011) har gjort en undersökning bland 40 olika grundskolor runt om i Sverige där ungefär 

hälften av skolorna visade sig sakna ett reflektivt arbetssätt i undervisningen. Eleverna fick 

arbeta självständigt i en tyst miljö istället för att lära sig av varandra.  

Nyare forskning inom pedagogik visar dock att den traditionella läroformen inte 

nödvändigtvis är den mest effektiva för lärandet. Istället förespråkas andra metoder som 

visat sig gynna lärandet. Detta bland annat genom ökad interaktion mellan lärare och 

student, ett mer kollaborativt arbete studenter emellan och genom att på ett bättre sätt ta 

tillvara på det informella lärandet som försiggår utanför den schemalagda 

undervisningstiden (Oblinger, 2006) och Smith & MacGregor, 1992).  

Informationsteknologi är ett annat, allt vanligare, inslag som påstås ha god effekt på 

lärandet. Effektivt användande av IT i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007) är en 

rapport som Myndigheten för skolutveckling har genomfört där de bland annat tar upp 

effekten av IT i skolan. Rapporten beskriver en europeisk studie som lyfter upp fördelarna 

med IT kopplat till lärande. Enligt studien får eleverna ökad motivation, ökad färdighet och 

självständighet samt utvecklas av arbete i grupp. Den ökande motivationen bidrar till att 

uppmärksamheten och engagemanget ökar under lektionerna vilket gynnar lärandet. 

Myndigheten för skolutveckling menar även att det har gjorts fler studier som visar på att IT 

bidrar till elevers utveckling och inlärning vilket i sig leder till att mål lättare kan uppfyllas 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

IT är ett viktigt verktyg, ett hjälpmedel, som kan ge både lärarna och studenterna den 

möjlighet de behöver, förutsatt att det finns kunskap om hur teknologin på bästa sätt kan 

utnyttjas. Dock är det viktigt att påpeka att det gäller att inte enbart fokusera på tekniken i 

sig, vilket tidigare studier har redovisat;  
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“[...] att man inte endast kan fokusera på tekniken i sig för att dessa 

fördelar ska uppkomma, utan man måste även ha ett fokuserat 

arbete kring teknikanvändningen kopplad till en pedagogisk idé.” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

  

Vi tror att informationsteknologin kan bli ett viktigt inslag i lärandet som skulle kunna 

uppmuntra och stödja de pedagogiska teorierna om ett mer effektivt lärande. Genom 

informationsteknologi finns bland annat god möjlighet att tillvarata på det informella 

lärandet, det som sker utanför den schemalagda undervisningen och som vi känner är precis 

lika viktig, om inte viktigare för ökad kunskap. Med informationsteknologi blir de tidigare 

traditionellt utformade klassrummet ett mer svävande begrepp. Lärandet behöver inte 

nödvändigtvis ske mellan dessa fyra väggar. Med allt mer lättillgänglig teknik och 

information förflyttas lärandet även utanför klassrummet och studenter får en ökad 

flexibilitet och frihet att studera oberoende av plats. Informationsteknologin är även ett 

kraftfullt verktyg för ett ökat samarbete mellan studenter vilket har visat sig gynna lärandet 

(Oblinger, 2006). 

Denna förändring av lärandet från det traditionella synsättet, tillsammans med den allt 

vanligare förekommande informationsteknologin, kräver dock att den fysiska miljön 

utformas och anpassas för att på bästa sätt ta tillvarata detta. Torin Monahan använder sig av 

begreppet “built pedagogy” som behandlar just det fenomenet; hur det fysiska rummets 

utformning formar lärandet som pågår i det (Monahan, 2002). 

Umeå universitet har valt att satsa på kreativa studerandemiljöer på campus. Projektet går 

under namnet Flexutbildningar vid Umeå universitet. Denna satsning har pågått sedan 2008 

med fokus på studerandemiljöer som både berör studenterna och de anställda. 

Målsättningen med projektet är att Umeå universitet ska få attraktiva studerandemiljöer, 

både virtuella och fysiska, samt en kreativ kombination av dessa. Umeå universitetsbibliotek 

(UB) har nu fått möjlighet att tillsammans med Flexprojektet utveckla och förnya 

studerandemiljön på UB. UB menar att biblioteket inte bara ska fungera som en källa för 

litteratur och information, utan det ska även vara en arbetsplats där studenter ska kunna få 

möjlighet att utbyta information och utvecklas. Biblioteket försöker ständigt att förbättra sig 

bland annat servicemässigt men även arbetsmiljömässigt och för att göra detta försöker 

biblioteket ta tillvara på studenternas önskemål och tankar för att på bästa sätt kunna 

anpassa och förbättra den nuvarande studiemiljön i den mån det är möjligt.  

Umeå universitetsbibliotek har genomfört två enkätundersökningar (2008 & 2010) som 

riktar sig till studenterna vid Umeå universitet. Dessa enkätundersökningar försöker ta reda 

på hur universitetsbiblioteket uppfattas av studenterna, vad som är bra och vad som kan bli 

bättre. I enkätundersökningen från 2008 blev studenterna tillfrågade huruvida biblioteket 

erbjuder tjänster som är anpassade till just deras behov. Det visade sig att biblioteket har 

brist på grupprum/grupparbetsplatser, både bokningsbara och drop- in alternativ. Resultatet 

från enkätundersökningen visar även att studenterna vill har en mer “modern” arbetsmiljö 

med “myshörnor” i form av fåtöljer, soffor och mjuka stolar. Det har även gjorts jämförelser 

mellan enkätundersökningen från 2008 och senare från 2010. Det visade sig att det är en 

större andel studenter som är på biblioteket för att fördriva tiden (8 %) jämfört med den 
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tidigare undersökningen från 2008 (6 %). Det visade sig även att det är fler studenter som 

går till biblioteket för att träffa vänner (10 %) jämfört med 2008 (7 %). Detta kan tyda på att 

biblioteket långsamt förändras till att bli mer av en social plats där folk möts, umgås och 

studerar. Det finns även jämförelse och siffror som tyder på att den traditionella betydelsen 

av UB förändras.  

År 2008 var det 32 % som lånade kurslitteratur på biblioteket jämfört med 2010 års siffra, 

som stannade på 28 %. Under år 2008 var det 29 % som lånade annan litteratur än 

kurslitteraturen på biblioteket mot endast 12 % under 2010. Vidare var det 19 % som under 

2008 valde att läsa litteratur på biblioteket som inte fick lånas hem, medan siffran för 2010 

var 16 %. Det visade sig även att samma scenario utspelades på universitetets andra bibliotek, 

Medicinska biblioteket. Tyda utifrån UB’s enkätundersökning är att biblioteket blir mer 

socialt och allt mindre ett “traditionellt” bibliotek, vilket styrker UBs satsning på biblioteket 

som en social studerandemiljö. 

En del förändringar har genomförts efter att biblioteket genomfört 

enkätundersökningarna med studenter vid Umeå universitet. Resultatet visade bland annat 

att studenterna upplevde en för hög ljudnivå på biblioteket. Detta löstes genom att den tysta 

avdelningen flyttades till övervåningen, istället för att vara utspridd på både under- och 

övervåningen. UB har nu uttryck en önskan om ett mer övergripande, sammanhängande och 

långsiktigt koncept för hur de kan förändra och anpassa den aktuella arbetsmiljön för 

studenterna och hur informationsteknologin kan utnyttjas i den tänkta arbetsmiljön. Som 

tidigare nämnts vill UB inte längre uppfattas som ett “traditionellt” bibliotek som enbart är 

till för att låna och läsa böcker, utan de vill istället forma och förnya biblioteket till en ny typ 

av studerandemiljö där studenterna ska ha möjlighet att både självständigt men även i grupp 

kunna arbeta och utvecklas. Dock finns det fortfarande förväntningar och krav på UB som ett 

traditionellt bibliotek, vilket medför att kärnstrukturen behöver finnas kvar. Målet och 

förhoppningen med flexprojektet är att resultatet blir en balanserad kombination mellan det 

gamla och det nya. 

Bild 1. En bild på den nuvarande studerandemiljön. 



6 

 

1.2 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka den fysiska studerandemiljön och hur den kan stödja 

nya lärandeformer samt att undersöka informationsteknologins roll i lärandet och i denna 

miljö. Detta kommer sedan kopplas till den satsning Umeå Universitetsbibliotek, 

tillsammans med Flexutbildningar vid Umeå Universitet, har gjort för att förbättra 

studerandemiljön för studenter vid Umeå Universitet. Vår förhoppning är att resultatet ska 

bidra till en större förståelse och ökad kunskap om hur den fysiska läromiljön tillsammans 

med informationsteknologin kan utformas för att stimulera lärande. Vi hoppas även kunna 

bidra med konkreta förslag som universitetsbiblioteket kan användas sig av i sin framtida 

utveckling. 

1.3 Frågeställning 
•  Hur kan den fysiska studerandemiljön utformas för att uppmuntra och möjliggöra 

mer effektiva arbetssätt och ett mer effektivt lärande? 

1.4 Avgränsningar 
Flexprojektet arbetar för att utveckla både den fysiska och den virtuella läromiljön. Vi har 

valt att avgränsa oss till den fysiska miljön, främst på grund av den begränsade tid vi har. En 

del av våra förslag kommer möjligtvis att tangera den virtuella miljön, då vi anser att den 

fysiska miljöns utformning och tekniken måste möjliggöra samspel mellan dessa två (till 

exempel ett grupprum för internetbaserad undervisning eller en plats där en lärare kan 

undervisa både fysiskt och virtuellt samtidigt). Vi kommer också att göra avgränsningar 

gällnade det fysiska rummet, där kommer vi att fokusera på universitetsbibliotekets 

arbetsyta. Vår förhoppning att resultatet kommer att leda till en konceptuell idé om en 

kreativ arbetsplats som inte bara kan tillämpas på ett bibliotek utan även utanför bibliotekets 

väggar.  
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2 Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vilka metoder vi har valt att arbeta med och 

varför. Vi beskriver hur urvalet har skett och vad det finns för tänkbar kritik mot de valda 

metoderna. 

2.1 Övergripande angreppssätt 
Vi har i vår uppsats valt att först utföra en litteraturstudie av tidigare forskning som 

behandlar olika områden relevanta för utformning av studerandemiljöer, dessa områden 

beskriver vi nedan. Därefter har vi genomfört en kvalitativ empirisk studie av 

universitetsbiblioteket genom observationer och fokusgruppsintervjuer, vilket resulterat i vår 

analys. Vi anser att den kvalitativa metoden är bäst lämpad för vårt uppsatsämne då den 

syftar till att finna insikter i hur människor upplever sin värld snarare än att statistisk mäta 

och jämföra olika data (Bell, 2006). Vi har i vår uppsats för avsikt att försöka få veta hur 

studenter upplever studerandemiljön på universitetsbiblioteket, vad de anser fattas och hur 

de skulle önska att miljön var utformad.   

Figuren nedan (Figur 1) illustrerar hur vi har tänkt angripa vårt uppsatsområde. Från 

litteraturen har vi identifierat tre områden som vi inledningsvis vill undersöka, lärande, 

studerandemiljö och informationsteknologi i lärande.  

En studerandemiljö av den karaktär vi undersökt på Umeå Universitetsbibliotek innefattar 

inte endast ett fysiskt rum i vilket studenter ska vistas i, utan är ett samspel mellan olika 

ämnesområden. Detta rum är en plats för studenter att studera utanför den schemalagda 

undervisningstiden. Det är därför viktigt att undersöka hur detta studerande och lärande ser 

ut. Hur väljer studenter att studera utanför föreläsningstid och hur beskriver litteraturen 

detta lärande? Det andra området handlar om informationsteknologi (IT). 

Informationsteknologi är ett viktigt inslag i studenternas vardag och används flitigt för att 

skriva rapporter och uppsatser, för informationssökning och inte minst för 

informationsutbyte mellan studenterna. Men IT är så mycket mer och därför är det viktigt att 

fundera kring hur tekniken skulle kunna användas i en studerandemiljö. Hur använder 

studenterna informationsteknologin i studierna och påverkas lärandet av detta? 

Det tredje och sista området som vi har valt att undersöka behandlar studerandemiljön. 

Detta område är tänkt att beskriva olika typer av studerandemiljöer, hur de är utformade för 

att möta studenternas behov och hur de kan uppmuntra studenternas sätt att studera. Hur en 

bra arbetsplats bör vara utformad, möblering och trivsel är några av de områden som vi 

behandlar. Både lärandeaspekten och användningen av informationsteknologi innefattas i 

studerandemiljöer därför är det viktigt att se hur lärandet i denna miljö utspelar sig och 

vilken teknik som kan tänkas komma till användning.  

Slutligen kommer vi i analysen att behandla den mittersta delen i figuren, den som berör 

Umeå universitetsbibliotek. Analysen kommer att knyta ihop de tre föregående områdena 

tillsammans med undersökningarna gällande UB, i denna del kommer vi även fundera på hur 

den nya, framtida, kreativa studerandemiljön för universitetsbiblioteket kan komma att se ut.  
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Figur 1. Modell för att illustrera vårt uppsatsområde. 

2.2 Genomförande av studie 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har valt att genomföra vår studie och vilka 

metoder vi har använt för att komma fram till resultatet.  

2.2.1 Observationer 
För att få en första bild av hur studenterna väljer att studera på UB valde vi att utföra 

observationer. Dessa har genomförts på universitetsbiblioteket och har givit oss information 

om studenters beteende i studerandemiljön. Resultatet av detta kommer att redovisas senare 

i rapporten. Vi valde att använda oss av observationer eftersom det är en lämplig 

informationsinsamling när det gäller att se vad som faktiskt sker (Backman, 2008). Vid ett 

intervjutillfälle kan det vara så att den/de tillfrågade inte alltid verbalt uttrycker sina åsikter 

eller tankar kring ett visst område, kanske har de glömt bort eller kanske inte ens uppfattar 

att det är något att prata om. Genom att göra observationer kan vi istället se vad som 

verkligen händer och hur de observerade människorna beter sig (Bell, 2006). Det finns olika 

typer av observationsmetoder (Bryman, 2001) strukturerad-, systematisk-, deltagande-, icke-

deltagande-, ostrukturerad- och enkel observation. Vi valde att använda oss utav 

ostrukturerade, icke deltagande observationer. Bell (2006) beskriver att den ostrukturerade 

observationen kan tillämpas när det finns en klar uppfattning om syftet med observationerna 

men utan att i förhand bestämt alla detaljer.   

Observationer av studenterna på universitetsbiblioteket genomfördes löpande på UB 

under tre dagar mellan klockan 10:00 till 14:00. Anledningen till varför vi valde dessa tider 

beror på att studenterna ofta väljer att gå till UB relativt tidigt vilket då gav oss en bra bild 

över var studenterna väljer att placera sig. Vi kunde således följa deras rörelsemönster från 

att de anländer till UB och fram till att de går hem. Eftersom vi använde oss av ostrukturerad 

observation så använde vi den första observationsdagen till att få en mer övergripande 

överblick över området. De andra två dagarna valde vi att dokumentera de observationer som 

vi gjorde för att sedan sammanställa den information vi fick.  

Vi valde bland annat att undersöka var studenterna i första hand väljer att sitta, hur lång 

tid det tog för dem att hitta en plats och hur många studenter som studerade i grupp 
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respektive enskilt. Vi observerade även de studenter som valde att sitta vid bord med 

stationära datorer samt hur många studenter som har en egen laptop eller liknande. Vi 

försökte även få en bild över hur länge studenterna väljer att befinna sig på 

universitetsbiblioteket, om det är under en längre stund eller om det bara är under kortare 

perioder. Den information vi fick genom våra observationer, tillsammans med litteratur och 

enkätundersökningar, valde vi senare att använda som underlag för de fokusgruppsintervjuer 

vi därefter utförde. 

2.2.2 Enkätundersökningar 
Umeå universitetsbibliotek genomförde 2008 och 2010 enkätundersökningar som var 

riktade till studenterna. Dessa handlade bland annat om studenternas biblioteksvanor och 

vad de anser om biblioteket som studieplats. Umeå universitetsbibliotek skickade sedan ut 

enkätundersökningarna digitalt till samtliga studenter vid Umeå universitet, men en del 

fysiska enkäter delades även ut till studenter som befann sig på biblioteket. Vi har valt att 

använda oss utav dessa enkätundersökningar, då dessa har givit oss en övergripande bild 

över hur studenterna uppfattar biblioteket. Vi fick även en viss insyn i de specifika 

problemområden där studenterna upplever att det finns förbättringar att genomföra. 

Fördelen med en enkätundersökning är att de når ut till många studenter, dock finns det 

svårigheter att följa upp avgivna svar med eventuella följdfrågor. Vi valde därför att därefter 

utföra fokusgruppsintervjuer. 

2.2.3 Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuer innebär att vi samlade ett antal studenter i två fokusgrupper. Dessa 

grupper fick sedan diskutera av oss utvalda ämnen. Fördelen med fokusgruppsintervjuer är 

att de ofta bjuder in till diskussion för de berörda parterna, i det här fallet studenterna. Det 

ges möjlighet att se saker ur olika perspektiv då studenterna kan föra fram sina tankar och 

erfarenheter (Forsell & Obert, 2000).  

Vi använde två fokusgrupper i undersökningen, åtta kvinnor och två män. Den första 

gruppen innehöll fem deltagare, tre kvinnor och två män medan den andra gruppen innehöll 

fem deltagare, alla kvinnor. Deltagarna var studenter vid Umeå universitet och har studerat 

där mellan fem och åtta terminer. Deltagarna har både kunskap om medicinska biblioteket 

(MB) och universitetsbiblioteket (UB). Vi hade önskat en större spridning på deltagarna men 

eftersom det var så svårt att få tag på studenter som var villiga att ställa upp så fick vi nöja oss 

med de som var villiga att vara med. 

Vi valde att fokusera på studenter som brukar befinna sig på universitetsbiblioteket för att 

antingen studera enskilt eller i grupp. Vi bedömde att de borde ha inblick i hur det fungerar 

på biblioteket och borde således ha många synpunkter. Det visade sig dock att en del 

intervjupersoner brukade befinna sig på medicinska biblioteket mer än på 

universitetsbiblioteket. Detta behöver inte vara negativt då det kan vara så att de som ofta 

använder UB som arbetsplats kanske har svårt att se vilka förändringar som kan göras då de 

lätt lam bli “hemmablinda”. Att få reda på varför vissa studenter inte väljer att vara på UB 

kan vara minst lika viktigt som att de känner till UB. Vi har valt att begränsa oss till att inte 

inkludera de studenter som väljer att arbeta hemma. Detta eftersom vi tänker att de sitter 
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hemma av en anledning som inte nödvändigtvis handlar om universitetsbibliotekets 

utformning. 

De frågor vi valde att behandla under fokusgruppsintervjun baserade vi dels på våra egna 

observationer, och dels på den information vi fått genom UBs enkätundersökningar samt 

relevant litteratur. Frågorna var semistrukturerade, för att uppmuntra till en så öppen 

diskussion som möjligt. Till vår hjälp använde vi oss utav en intervjuguide (Bryman, 2001) 

där vi hade strukturerat upp de övergripande områden som vi ville ta upp med studenterna. 

Dessa områden utvecklades dels efter vad litteraturen beskrev som en betydande del för miljö 

och lärande och efter vad våra observationer visade. För att intervjufrågorna inte skulle bli 

öppna kategoriserade vi dessa områden i mer lätthanterliga och begripliga teman (Bilaga 1). 

Vi började intervjun med några lätta och uppvärmande frågor så att våra respondenter skulle 

känna sig bekväma. Utförande av resultatet som fokusgruppsintervjuerna gav har vi valt att 

plocka ut det mest relevanta och viktigaste som togs upp. Detta för att vår analys och våra 

slutsatser inte ska sväva iväg och hamna utanför uppsatsens syfte och frågeställningar. 

2.2.4 Litteratur 
Vi har valt att använda olika typer av litteratur då vi har tre olika områden att undersöka, 

lärande, informationsteknologi och studerandemiljö. Vi har både valt att använda oss utav 

böcker samt att söka efter information om tidigare undersökningar i universitetsbibliotekets 

databaser. I de fall där vi har använt oss utav tidigare studier från databaserna har vi försökt 

att hitta flera rapporter som behandlar samma sak, för att angripa informationen från olika 

perspektiv.  

Det var svårt att hitta information om informationsteknologi som inkluderade högskolan 

eller universitet. Den forskning som finns handlar mest om hur informationsteknologin har 

en påverkan på elever vid grundskolan. Vi tror dock inte att det är någon större skillnad på 

hur IT påverkar lärandet mellan grund- och högskolan. Det är möjligt att IT används på olika 

sätt då mycket av grundskolestudier kretsar kring det traditionella klassrummet jämfört med 

mer självständiga studier vid universitet. Vi menar att om IT kan fungera som ett hjälpande 

verktyg i grundskolan borde det rimligtvis även kunna stödja studier på högre nivå. Vi tror att 

det inte heller är någon större skillnad angående motivationen mellan dessa två. Om går det 

att motivera en grundskoleelev tror vi även att det går att motivera en högskoleelev. Vi har 

därför valt att ta med den litteratur som behandlar IT i grundskola och högstadiet då vi tror 

att det är möjligt att använda den informationen även på universitetsnivå. Den litteratur vi 

har valt att använda har dels använts som utgångspunkt för frågorna i 

fokusgruppsintervjuerna och dels som en genomgång av tidigare forskning.   

2.3 Metodkritik 
För fokusgruppsintervjuerna skulle vi gärna vilja ha fler tillgängliga studenter att välja 

mellan. Då det var svårt att få studenter att ställa upp frivilligt så fick vi ta de som ändå var 

villiga att vara med. Att vi inte fick möjligheten att välja deltagare gjorde i sin tur att 

spridningen på deltagarna inte var så stor som vi hade önskat. Att använda sig utav 

fokusgrupper leder även till att stora delar av våra respondenter, det vill säga studenterna, 

inte fick vara med i vår undersökning. Vi kan därför inte vara säkra på att den del som var 
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med i undersökningen är representativ för universitetets studenter. Gruppens bekvämlighet 

med varandra i de olika fokusgrupper är också något som vi har försökt hantera. Vi har 

försökt att få gruppmedlemmar som känner varandra för att försöka undvika detta problem, 

detta för att en diskussion lättare kan skapas och (Forsell & Obert, 2000).  

Vid utförande av observationer är det viktigt att komma ihåg att observationer alltid är 

mer eller mindre subjektiva och beroende av observatören och det som observeras (Backman, 

2008). Vi som observatörer har olika uppfattningar om vad som observeras och uppfattar 

skeenden på olika sätt, vi filtrerar och lägger in egna tolkningar och värderingar i 

sammanhanget. Det gäller att vi som observatörer inte har för tydligt förutfattade meningar 

om studenters beteende och åsikter då det kan finnas en risk att vi kommer att söka efter 

händelser som stärker vår uppfattning vilket kan påverka resultatet. Vi har därför försökt 

vara medvetna om detta, och försökt påverka observationerna så lite som möjligt. Vi har även 

varit fler än en person vid observationstillfällena, för att sådan opartisk observation som 

möjligt (Bell, 2006).  
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3 Lärande 

Här kommer vi att presentera det första ämnesområdet i vår modell, det vill säga lärande. 

Det finns många teorier om vilka metoder som gynnar ett mer effektivt lärande, allt från mer 

traditionella lärandemetoder till konstruktivistiska teorier1. Det finns dock svårigheter i att 

diskutera lärandemetoder som stärker lärandet då det är svårt att mäta effekten av dessa 

metoder (Svanberg Hård, 1992). Går det att veta hur eller om en metod eller ett verktyg 

verkligen gynnar lärandet? Är det möjligt att testa och bevisa detta? Detta är en problematik 

vi valt att inte analysera djupare då det skulle utmynna i en uppsats av helt annan karaktär än 

vi ämnat göra. Vi har dock, utifrån litteraturen, funnit några gemensamma faktorer som sägs 

ha en positiv effekt på lärandet. Eftersom vi vill undersöka en studerandemiljö som ligger 

utanför det traditionella klassrummet anser vi att dessa punkter bäst beskriver 

lärandeaktiviteten i en sådan miljö. Vi kommer i följande stycken beskriva dessa punkter och 

redogöra varför det är viktigt att fundera kring dem vid utformandet av studerandemiljöer. 

3.1 Informellt lärande 
Den pedagogiska forskningen om människors lärande har tidigare i första hand ägnat sig åt 

den formella delen av pedagogisk påverkan, medan den informella delen hamnat i 

skymundan. Detta är ett resultat av att utbildning traditionellt betraktats som en planerad 

och schemalagd verksamhet. Kunskapen om det mänskliga lärandet har dock successivt 

ändrat fokus och den tidigare självklara kopplingen mellan utbildning och lärande har börjat 

ifrågasättas. Lärande har ofta förknippats med formella utbildningsformer, det vill säga det 

sker inne i klassrummet på schemalagd tid. Det har dock visat sig att det informella lärandet 

och det som sker utanför det typiska lärotillfället har en betydande roll för utbildning och 

lärande (Svanberg Hård, 1992). Pia Björklid har gjort en kunskapsöversikt (Lärande och 

fysisk miljö, 2005) där även hon beskriver hur lärandet inte bara äger rum på en speciell 

plats och tid, likt det traditionella lärandet, utan även pågår i informella miljöer. Det 

informella lärande utanför det traditionella klassrummet möjliggörs och uppmuntras allt mer 

i takt med den allt mer spridda informationsteknologin som bland annat möjliggör att 

information blir mer lättillgänglig. Det har även visat sig att informationsteknologin påverkar 

vad vi gör för något samt hur vi gör det (Graetz, 2006). Studenterna ges möjlighet att skaffa 

sig kunskap utanför det formella lärandet och förväntas kunna studera var som helst och när 

som helst (Johnson et al., 2011).  

Det informella lärandet beskrivs av Daniel Schugurensky, i artikeln “The forms of 

informal learning: towards a conceptualization of the field” (2000), som det lärande som 

sker genom en människas dagliga erfarenheter och i samspel med sin omgivning. Vidare 

menar han att det informella lärandet inkluderar allt lärande som uppkommer utanför den 

formella undervisningen vid en skola eller universitet. Det är ofta i den informella sfären vi 

                                                        
1 Konstruktivism beskrivs som en populär skolbildning inom pedagogik som betonar att studenter 
själva skapar, konstruerar och delar med sig av kunskap. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstruktivism_%28pedagogik%29) 
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människor anammar en del av de viktigaste kunskaperna som vi använder i vårt vardagliga 

liv (Schugurensky, 2000).   

Schugurensky (2000) menar dock att det informella lärandet är ett väldigt brett begrepp 

som lätt kan bli förvirrande att prata om då det informella lärandet består av flera olika typer 

av läranden som ofta smälter samman. Det kan därför vara en god idé att försöka särskilja 

dessa interna beståndsdelar. Detta försöker Schugurensky göra i sin artikel genom att 

kartlägga och kategorisera det informella lärandet. Först delar Schugurensky upp lärandet i 

två huvudkategorier, avsiktligt (intentionally) och medvetet (consciousness). Utifrån det 

identifieras tre former av informellt lärande: självständigt lärande (self-directed learning), 

tillfälligt lärande (incidental learning) och socialisering (socialization) (Figur 2) 

(Schugurensky, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Tre former av informellt lärande, Daniel Schugurensky, (2000), “The forms of 

informal learning: towards a concetualization”. 

 

Med självständigt lärande menar Schugurensky (2000) olika projekt initierade av studenter 

utan att någon lärare eller föreläsare är närvarande. Detta lärande är både avsiktligt och 

medvetet. Avsiktligt eftersom studenten har för avsikt att skaffa sig kunskap om något, och 

medvetet eftersom studenten är medveten om att han eller hon lärt sig något. Ett exempel 

författaren ger för att förtydliga detta är: 

 

“A person wants to learn more about a historical event, and to do so 

reads books and archival documents, watches movies and videos, 

goes to museums and talks to people who participated or witnessed 

those events.” (Schugurensky, 2000, s. 3.) 

 

Det tillfälliga lärandet beskriver författaren som de erfarenheter och lärdomar en student 

upplever sig ha fått av en situation, trots att studenten inte själv haft någon direkt avsikt att 

lära sig av situationen. Detta lärande är oavsiktligt men medvetet.  

 

“A person is watching the news and there is a documentary about 

the unfair treatment that an ethnic group received during a 

particular period, a historical fact that the viewer was unaware of 

before.” (Schugurensky, 2000, s. 4.) 

 

Med socialisering, ibland även kallat outtalat lärande, menas den internalisering av attityder, 

värderingar, kompetens etc. som uppkommer i det vardagliga livet utan att vi själva är 
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medvetna om det. Det är således både oavsiktligt och till viss del omedvetet (om det inte sker 

en reflektiv process som synliggör lärandet).  

 

“An elementary school teacher has different expectations of male and 

female students, and treats them differently, and neither the teacher 

nor the students are aware of the impact of the hidden curriculum in 

gender role socialization.” (Schugurensky, 2000, s. 5.) 

 

Då vår uppsats syftar till att undersöka studerandemiljön på Umeå Universitetsbibliotek vill 

vi poängtera att det informella lärandet vi refererar till fortsättningsvis är det medvetna och 

avsiktliga informella lärandet. Detta eftersom den miljö vi undersöker är en plats dit 

studenter avsiktligen samlas för att medvetet studera utanför den schemalagda 

undervisningstiden. Vi finner det troligt att det även uppstår andra former av informellt 

lärande men då det är svårt att utifrån litteraturen och våra empiriska studier avgöra 

huruvida en studerandemiljö uppmuntrar ett avsiktligt och medvetet eller ett oavsiktligt och 

omedvetet lärande, har vi valt att inte behandla dessa former av informellt lärande. 

3.2 Kollaborativt arbetssätt 
Enligt Horizon Report 2011 (Johnson et al., 2011) består allt fler arbetsformer av ett 

kollaborativt arbetssätt, vilket, menar de, bör påverka utformning av studentprojekt redan 

under utbildningen. De menar att denna kollaborativa trend är driven av företag som 

använder sig av olika internettekniker vilket möjliggör ett mer globalt och kollaborativt 

arbetssätt. Enligt Horizon Report (Johnson et al., 2011) är det enskilda arbetets tid förbi, och 

lämnar istället plats för nya arbetsmetoder med uppgifter som kräver och uppmuntrar till 

samarbete mellan flera parter.   

Kollaborativt lärande är ett samlingsnamn som täcker olika pedagogiska synsätt som 

innefattar både samarbete studenter emellan och mellan studenter och lärare (Smith & 

MacGregor, 1992). Kollaborativt lärande beskrivs som ett pedagogiskt skifte från det 

traditionella lärandet där studenterna är passiva mottagare av information, till att bli aktivt 

involverade i lärandeprocessen (Goodsell et al., 1992).  

Trots att kollaborativt lärande är ett brett begrepp finns vissa viktiga antaganden om 

lärandeprocessen som knyter samman området. Det första antagandet beskriver lärandet 

som en aktiv, konstruktiv process: För att lära sig ny kunskap och information krävs att 

studenten arbetar aktivt på ett meningsfullt sätt. Med ett kollaborativt arbetssätt kommer 

studenten inte bara att ta in ny information utan kommer även att använda informationen till 

att skapa något nytt. Detta arbetssätt, att ta in information, bearbeta den och skapa något 

nytt, menar författarna är avgörande för lärandet. Det andra antagandet framhäver att 

studenter är olika: Alla studenter har olika bakgrunder, olika tankar, idéer och åsikter. 

Genom ett kollaborativt arbetssätt kan studenter utbyta erfarenheter och frambringa nya 

perspektiv och nya sätt att lösa problem på. Slutligen beskrivs det att lärande är en social 

process: Ett kollaborativt lärande skapar en social stimulans då studenter samverkar och 

interagerar för att tillsammans lösa gemensamma problem (Smith & MacGregor, 1992). 
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Bickford och Wright (2006) ett annat begrepp för ett bättre lärande som de kallar 

Community. Med begreppet Community menar författarna den sociala kontexten i vilken 

studenter och omgivningen verkar. En Community är en grupp människor med 

gemensamma målsättningar och delade värderingar. I en Community stärks lärandet genom 

det gemensamma meningsbildandet, mentorskap, uppmuntran och förståelse för andra 

perspektiv och erfarenheter. 

Bickford och Wright (2006) menar vidare att lärandet är en social process som bäst utförs 

inom Community. En mer social lärandeprocess har visat sig ha goda effekter för ökad 

motivation vilket i sin tur genererar ett ökat lärande. Enligt författarna visar forskning kring 

Community positiva resultat, både då det gäller interaktionen mellan studenter inom samma 

område, och mellan studenter från olika ämnesområden (cross-curricular disciplines) 

(Bickford & Wright, 2006). 

Trots att det finns många olika teorier om vad som bäst uppmuntrar lärandet, tycks 

många forskare kunna enas om vikten av interaktion i lärandet. Den kognitiva lärandeterorin 

argumenterar för en läromiljö som uppmuntrar studenter och lärare att interagera och utbyta 

värdefulla erfarenheter. Känslan av samhörighet, Community, genererar ett djupare lärande 

och bör, enligt författarna, sättas i fokus vid utformandet av fysiska, och även virtuella, 

studerandemiljöer (Bickford & Wright, 2006). 

3.3 Arbetsmiljö påverkar lärandet 
Ken A. Graetz har skrivit kapitlet “The Psychology of Learning Environments” i boken 

“Learning Spaces” (2006). Han beskriver hur studenters lärande påverkas av den 

studerandemiljö de vistas i. Oavsett om de befinner sig i en stor undervisningssal, under ett 

träd eller framför en datorskärm kommer de att påverkas av intryck från omgivningen, 

intryck av vilka endast en bråkdel utgörs av syn- och hörselintryck av undervisning. Vidare 

menar författaren att fysiska karaktäristika av studerandemiljöer påverkar studenter även 

känslomässigt, vilket får kognitiva och beteendemässiga konsekvenser. En studerandemiljö 

som uppmuntrar emotionellt positiva känslor har en positiv effekt på lärandet och ger även 

studenten en känslomässig anknytning till den miljön. En sådan studerandemiljö kan bli till 

en plats där studenter tycker om att vara, en plats de uppsöker så fort de behöver studera 

vilket uppmuntrar till ett lärande.  
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4 Informationsteknologi i lärandet 

Informationsteknologin (IT) kommer till användning mer och mer i samhället, bland annat 

inom utbildningsväsendet. Några år tillbaka i tiden var det datorsalarna i skolan som var det 

nyaste och häftigaste. Idag satsar många skolor på bärbara datorer till sina elever. Condie & 

Munro (2007) menar att mobil teknik ger eleverna flera olika valmöjligheter när det kommer 

till deras lärande. Bärbara datorer ger studenterna möjlighet att studera utanför lektionstid, 

vilken även det är en stor del av lärandet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Learning 

space in public libraries är en studie skriven av Alex Cohen (2009) som fokuserar på 

offentliga biblioteks läromiljöer. Cohen (2009) menar att de offentliga biblioteken är ett 

ställe dit besökare, som inte har tillgång till informationsteknologi, ofta väljer att vända sig 

till. Det kan vara för att uträtta eventuella uppgifter eller liknande, något som de inte har 

möjlighet att göra hemma. Cohen menar även att dessa individer har olika behov och olika 

krav på lärandemiljön, vissa behöver speciell utrustning medan andra klara sig med lättare 

teknologi. Det är därför viktigt att biblioteken börjar implementera den nya teknologin i sin 

studerandemiljö, en teknologi som studenterna kan ha användning av i deras studier. Beard 

& Dale (2010) som har skrivit en studie om att biblioteken måste börja anpassa sig efter 

studenternas behov menar att biblioteken även måste jobba för att upprätthålla en “agile 

learning space” samt att skapa och utveckla en digital miljö för sina besökare.  

Det har tidigare gjorts studier som bland annat handlar om hur IT kan hjälpa till i 

skolundervisningen och hur eleverna kan förändra och utveckla sitt sätt att arbeta på. 

Kunskaps- och kompetensutvecklingsstiftelsen (KK-stiftelsen) har genomfört 

attitydundersökningar angående IT i skolan och det visade sig att Internetanvändningen 

bland lärarna i undervisningen har ökat sedan 2004 (IT i skolan 2006 - 

attitydundersökning). Samt att andelen lärare som tycker att datorn är ett bra pedagogiskt 

verktyg i undervisningen har ökat de senaste åren. Detta tyder på att IT-användningen 

utvecklas och håller på att bli en stor del både för lärare och elever i skolan. 

Myndigheten för skolutveckling, som är en statlig förvaltningsenhet, har gjort en analys av 

internationell forskning inom området som presenteras i rapporten. Effektivt användande 

av IT i skolan (2007) är en analys som bland annat handlar om kopplingen mellan IT och 

elevernas utveckling och resultat (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Analysen tar även 

upp andra studier för att sedan diskutera likheter eller skillnader dem emellan. Rapporten 

lyfter upp ett antal olika positiva effekter som IT har i skolan. Myndigheten för skolutveckling 

kommer bland annat fram till att IT ökar elevernas motivation samt att skolarbetet blir mer 

självständigt. En ökad motivation leder i sin tur till att engagemanget bland eleverna ökar, 

vilket i sin tur främjar lärandet. En viktig del att komma ihåg är att det inte bara går att 

fokusera på IT i sig för att uppnå de positiva effekterna, utan det gäller att vi ser IT som ett 

hjälpmedel som i sin tur är kopplad till en pedagogisk idé. Att läraren har en god pedagogisk 

syn är en viktig del i detta sammanhang, samtidigt måste läraren ha kunskap om och hur IT 

på bästa sätt kan användas i inlärningssyfte. Detta bekräftas i en redovisning som skolverket 

har genomfört (Skolverket, 2009). Där kommer även de fram till att IT i sig inte kan bidra till 

och förbättra studenternas lärande, men att det däremot finns en pedagogisk potential med 
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IT; hur studenterna ska kunna använda IT i sin lärandeprocess och på så sätt få ett bättre 

lärande (Skolverket, 2009). Detta var något som även Myndigheten för skolutveckling 

(Effektivt användande av IT i skolan, 2007) och Skolverket (Axelsson et al., 2000) tog upp i 

sina rapporter. 

När vi pratar om IT tänker säkert många på datorer, både stationära och bärbara. Datorer 

som bland annat har ordbehandlingsprogram som kan hjälpa eleverna när de till exempel ska 

skriva texter. Vad många inte tänker på är att det finns andra verktyg som kan förbättra 

lärandet som till exempel interaktiva skrivtavlor. Rae Condie och Bob Munro har gjort en 

studie som heter: The impact of ICT in schools - a landscape review (2007) som fokuserar på 

vad IT har för påverkan på skolan. Där tar de bland annat tar upp interaktiva skrivtavlor som 

ett exempel. Interaktiva skrivtavlor projicerar en bild på en duk, som en stor datorskärm, och 

ger möjligheten att styra datorn med hjälp av fingrarna. Condie & Munros slutsats är att 

interaktiva skrivtavlor är ett mycket bra verktyg att använda sig av och att det finns flera 

positiva fördelar med att använda denna teknik. Embedding ICT In The Literacy And 

Numeracy Strategies (2005) som är skriven av Higgins et al. behandlar också interaktiva 

skrivtavlor. De menar också att interaktiva skrivtavlor är bra att använda vid inlärning då det 

bland annat ökar elevernas motivation (Higgins et al. 2005). Higgins et al. (2005) menar 

även att de interaktiva skrivtavlorna kan gynna grupparbeten samt att tekniken ökar 

effektiviteten och bidrar till att lättare förmedla kunskap och erfarenheter mellan eleverna.  

Som vi tidigare nämnt i litteraturavsnittet handlar stora delar av forskningen om 

informationsteknologi mycket om hur detta kan påverka elever vid grundskolan och 

gymnasium. Vi tycker ändå att den information vi har fått fram går att applicera även i en 

universitetsmiljö. Vi ser inte någon anledning till att IT påverkar högskolestudenter mer än 

grundskoleelever.  
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5 Studerandemiljö 

Detta avsnitt behandlar studerandemiljöer, den tredje komponenten i vår modell. Här 

presenterar vi forskning som beskriver olika egenskaper som alla är viktiga inslag i skapandet 

av nya studerandemiljöer.  

5.1 Från klassrum till informell studerandemiljö 
Det traditionella klassrummet är nog det allra mest typiska rummet för lärandet. Vissa har 

tidigare ansett att lärandet endast kan äga rum i ett klassrum under bestämda tider och 

utformningen av ett klassrum ser mer eller mindre likadan ut nu som det gjorde för 100 år 

sedan. Ett rum med bänkar riktade åt samma håll med fokus framåt mot läraren (Oblinger & 

Lomas, 2006). Senare pedagogisk forskning visar dock att lärande är en process som sker 

överallt på skolor och universitet. Det är inte begränsat till klassrummet på schemalagd tid 

utan sker även på andra platser och i andra sammanhang och miljöer, till exempel på kaféer, 

korridorer eller på bibliotek (Chism, 2006), (Oblinger & Lomas, 2006). Den miljö som vi 

väljer att studera i har en effekt på oss och på vårt lärande, vilket är något som bör tas med i 

beräkningen vid utformning av studerandemiljöer. Tori Monahan (2002) beskriver att den 

miljö i vilket lärandet äger rum har en möjlighet att både uppmuntra och hindra lärandets 

utformning, vilket innebär att det krävs en förståelse för samspelet mellan de båda 

(Monahan, 2002). 

 

“If learning is not confined to scheduled classroom spaces and times, 

the whole campus–anywhere and at any time–is potentially an 

effective learning space” (Brown, 2006, s. 1). 

 

Som vi tidigare beskrivit är det informella lärandet av stor betydelse och studerandemiljöer 

bör anpassas för att ta tillvara på denna form av lärande. Vad menas då med informella 

studerandemiljöer? Malcom Brown (2005) definierar dessa som “de utanför klassrummet” 

(Brown, 2005). Han menar att idag, då åtkomst till digital information finns nästan överallt, 

kan i princip alla platser förutom det traditionella klassrummet fungera som en informell 

studerandemiljö. Fokus har flyttats från undervisning till lärande och nya strategier för att 

möjliggöra detta lärande har lett till en förändring av studerandemiljöerna. Denna inriktning 

mot lärandet kräver att fokus riktas mot studenten, studerandemiljöer är inte endast till för 

vissa begränsade aktiviteter utan hela miljön måste tas i beaktning. Närhet till mat och 

bekväma möbler som uppmuntrar olika former av lärandeaktiviteter är alla viktiga faktorer i 

utformningen av studerandemiljöer (Brown, 2006). Många universitet har börjat ta tillvara 

på detta informella lärande och utvecklar nya studerandemiljöer där studenter kan spendera 

mycket av sin tid för att både studera och socialisera.  

5.1.1 ES Corridor Project 
Nancy Van Note Chism beskriver i boken “Learning Spaces” (2006) ett projekt som 

genomförts på Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI). Projektet var ett 
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experiment om informella studerandemiljöer och gick ut på att omvandla en stor korridor 

från att vara endast en passage till att bli en plats för studenter att umgås och studera. 

Korridoren sammanlänkar flera stora byggnader vilket medför att en stor ström av 

människor passerar dagligen och många klassrum är placerade utefter korridorens ena vägg. 

Utformningen av korridoren bestod av fem olika designförslag som alla är inriktade mot 

att uppmuntra olika typer av lärande. Bland annat lyfter de fram vikten av att aktivt engagera 

studenter, integrera informationsteknologin och öka den sociala interaktionen mellan 

studenter. Ett av designförslagen bestod bland annat av en stor whiteboard som 

rumsavskiljare och syftade till arbete med visuell information, samtidigt som det fanns 

bekväma fåtöljer för gruppdiskussioner. Ett annat förslag var uppdelat i tre delar som 

uppmuntrade både enskilt arbete såväl som informella diskussioner (Bild 1). I korridoren 

fanns även mer traditionella studieplatser med flexibla bänkar och stolar som lätt kunde 

arrangeras efter behov (Bild 2). Studenterna använde dessa platser flitigt. De flesta valde att 

sitta i korridoren i samband med föreläsningar i närliggande klassrum, men för en del blev 

korridoren den självklara platsen i valet av studiemiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chism (2006) beskriver detta projekt som lyckat då korridoren erbjuder attraktiva, bekväma 

miljöer för studenterna som passerar eller väljer att stanna och använda rummet. Att en 

sådan miljö känns attraktiv är något författaren lyfter fram som något positivt och viktigt. 

Studenterna trivdes i den nya miljön och jämförde den med känslan av att vara på ett café 

eller någon annan plats där de vill sitta kvar länge. Den nya miljön har även bidragit till att 

studenter känner en stolthet över sitt campus och relationer har skapats mellan studenter 

och fakultet.  

Bild 2. Ett av de olika förslagen. 

Chism (2006)  

© Christina Lynn Wrightsman  

Bild 3. Flexibla bord och stolar.  

Chism (2006) 

© Christina Lynn Wrightsman  
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5.1.2 Information Commons och GroupSpaces 
Ett viktigt inslag i den litteratur som beskriver informella studerandemiljöer är 

informationsteknologins roll och användning. IT är som vi tidigare beskrivit allt vanligen 

förekommande och de flesta informella studerandemiljöer involverar IT på ett eller annat 

sätt.  Nedan beskrivs olika exempel på hur informationsteknologin tagits i åtanke i 

studerandemiljöer. 

Ett begrepp som ofta används i samband med studerandemiljöer är så kallade 

Information Commons. Information Commons är en plats, ofta på universitetets bibliotek, 

som byggts om för att bättre stödja studenter i deras lärande utanför klassrummet. Dessa 

platser har visat sig vara mycket populära och antalet studenter som besöker de renoverade 

biblioteken har ökat (Lippincott, 2006).  

Informationsteknologin i Information Commons är ofta mer påtaglig än på ett vanligt 

bibliotek och datorerna erbjuder studenterna att arbeta med mjukvara de kanske annars inte 

har tillgång till. En annan skillnad mellan Information Commons och traditionella bibliotek 

är tillgången till grupparbetsytor. Medan traditionella bibliotek tidigare fokuserat på tysta 

enskilda arbetsplatser framhäver Information Commons vikten av ett kollaborativt 

arbetssätt. Detta möjliggörs genom stora bord där studenter kan arbeta tillsammans, 

bekväma möbler för informella möten och grupprum med datorer så studenter effektivt kan 

grupparbeta (Lippincott, 2006). 

GroupSpace är ett samlingsnamn på flera olika grupparbetsplatser som finns på Stanford 

University (Holeton, 2006). Dessa arbetsplatser är utrustade med anpassad teknik som ska 

underlätta för studenterna vid grupparbeten. Det finns bland annat en eller flera stora 

datorskärmar som studenterna har tillgång till, specialanpassad möblemang samt 

whiteboard i olika storlekar. Dessa arbetsplatser är tillgängliga 24 timmar om dygnet. De 

stora skärmarna ger studenterna möjligheten att ansluta sina egna bärbara datorer, vilket ger 

de övriga gruppmedlemmarna möjlighet att lättare följa med i arbetet. Alla datorer som är 

inkopplade till skärmen får möjligheten att kontrollera skärmen. Detta betyder att det inte 

behöver skiftas sladdar eller dylikt om någon annan i gruppen vill visa något för de övriga. 

Det går även lätt att kopiera och klistra in eventuella bilder eller text till den gemensamma 

skärmen (Holeton, 2006).  

5.2 Utformning enligt Human-Centered Design Guidelines 
 

”People are at the center of learning, so their needs should be at the 

heart of a human-centered design process. These beliefs formed the 

foundation of the guidelines. (Gee, 2006, s.2) 

 

I kapitlet Human-Centered Design Guidelines (Gee, 2006) ger författaren ett förslag till 

riktlinjer att arbeta efter vid utformande av studerandemiljöer. Human-Centered Design 

Guidelines (Gee, 2006) har sin utgångspunkt i studenternas behov, de som blir de framtida 

användarna av den miljö som skapas. Lori Gee (2006) menar att med Human-Centered 

Design Guidelines kan man stödja studenter i deras arbete och utveckling utan att på något 
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sätt hindra det. Human-Centered Design Guidelines (Gee, 2006) syftar främst till att berika 

lärandet, och kan hjälpa till i skapandet av en engagerande och trivsam miljö. Eftersom dessa 

riktlinjer lägger tonvikt på studenternas behov förespråkas en iterativ process med ständig 

återkoppling till användarna (Gee, 2006). Det har tidigare gjorts undersökningar och studier 

av den aktuella studie- och arbetsmiljön, både på olika arbetsplatser men även på bibliotek. 

Studerandemiljöstudierna som har genomförts behandlar främst hur bibliotek bör utformas 

och anpassas för att på bästa sätt möta studenterna/besökarnas önskemål och krav. The 

library as a place (Lisa Waxman, 2007) är en studie som handlar om studenter och vad de 

anser vara ett viktigt inslag i ett bibliotek. Vilken typ av inredning som är bra, allt från stolar 

och bord till visuella intryck och belysning. Resultatet från studien har sedan legat till grund 

för utveckling av framtida bibliotek och caféer. Jill Bread & Penny Dale har skrivit artikeln 

Library design, learning spaces and academic literacy (2010) som även den handlar om hur 

biblioteken måste börja anpassa sig efter studenternas behov. I detta avsnitt kommer vi 

beskriva vilka kriterier som är viktiga vid utformandet av en studerandemiljö enligt Human- 

Centered Design Guidelines.  

5.2.1 Stimulerande och hälsosamt 
En hälsosam och stimulerande miljö är den första riktlinjen för Human- Centered Design 

Guidlines. Gee (2006) menar att en studerandemiljö bör utformas för att bidra till studenters 

fysiska och psykiska välmående. 

Då läsning är en vanlig aktivitet på bibliotek är det viktigt att det finns en bra belysning, 

både den generella belysningen i taket och punktbelysningen som är strategiskt placerad över 

de sitt- och arbetsplatser som finns. Waxman (2007) menar även att möjligheten att dimmra 

och justera ljusstyrkan kan vara lämpligt då behovet förändras mellan dag och natt. Den 

naturliga belysningen ska också tas tillvara på om möjligheten finns. Waxmans undersökning 

(2007) undersöker även visuella intryck. Studien visar att många studenter beskriver att en 

av sina favoritplatser som “varm” och mysig. Med det menar studenterna den fysiska 

inredningen. Eftersom vi människor har olika uppfattningar är det självklart svårt att göra ett 

rum varmt och mysigt för alla, men studenterna i undersökningen önskade mer färg, istället 

för de tråkiga och hårda färgerna vitt och grått. Detta är även något som får stöd ifrån Pia 

Björklid (2005) som menar att god belysning, akustik och en god möblering bidrar till en 

ökad stämning och möjlighet till avkoppling. 

Ett ergonomiskt tankesätt vid utformning av studerandemiljöer är även något som kan 

bidra till studenters välmående. Eftersom alla människor är olika bör det vara möjligt att 

justera bord och stolar efter behov. Även studerandemiljöns layout och arbetsplatsernas 

placering bör utformas ur ett ergonomiskt perspektiv, detta genom att t.ex. planera avstånd 

mellan arbetsplatserna och använda flyttbara möbler (Gee, 2006). 

5.2.2 Privat vs. Öppenhet 
Eftersom alla studenter studerar på olika sätt, vissa väljer att sitta i grupp medan andra 

föredrar att sitta ensamma, behöver studerandemiljön erbjuda olika möjligheter. Waxman 

(2007) menar att besökare ofta väljer platser som ger dem möjligheten att upprätta ett 

“territorium”, ett slags skydd eller en säkerhet, jämfört med mer öppna platser där det inte 

finns någon anknytning till någon vägg. Hon menar att väggar tillsammans med en eller flera 
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skiljeväggar ger besökarna den avskärmning som de behöver. Andra studier visar att genom 

att ha mer öppna ytor med hög insyn engageras studenter mer i sitt lärandet. Studenter 

motiveras av att se andra vara engagerade i studier (Glee, 2006). På Northwestern University 

i Chicago har det gjorts en satsning på öppenhet bland studenter. Bland annat finns ytor 

anpassade för större gruppresentationer, öppna arbetsplatser och grupprum med glasväggar 

vilket ger en möjlighet för förbipasserar att få en inblick i vad som sker. Detta visade sig 

positivt för studenternas engagemang och de verkade inte besvärade av förbipasserande 

åskådare (Davis & Shorey, 2006). Glee (2006) menar även att genom att öka öppenheten i en 

studerandemiljö bidrar till att studenter känner sig som en del av något större, vilket 

ytterligare ökar motivationen (Glee, 2006). 

5.2.3 Anpassat och flexibelt 
Flexibilitet är en viktig del när nya utrymmen ska designas. Beard & Dale (2010) menar att vi 

människor har olika behov, vissa vill sitta en tyst miljö medan andra föredrar i en mer social 

och livad miljö. En del besökare vill och behöver ha tillgång till teknologi medan andra klara 

sig utan. För att tillgodose dessa behov så menar Beard & Dale (2010) att studerandemiljön 

måste vara flexibel. Detta gäller både för enskilda arbetsplatser såväl som grupparbetsytor. 

Att ha en flexibelt inredning gör det lätt att anpassa rummet efter de olika behov som 

finns. Cohen (2009) menar att många yngre människor gärna vill ha flexibla sittplatser som 

är möjliga att använda när som helst. De vill även att den inredning som finns ska delas upp i 

olika delar för olika aktiviteter (Cohen, 2009). Detta är även något som får stöd av Oblinger 

och Lomas (Learning Spaces, 2006). Han menar att studenterna föredrar kontroll över 

inredningen. Möjlighet att förändra möblering eller liknande gör det möjligt att använda 

samma rum i olika sammanhang, av olika grupper, och när som helst. De menar även att 

utrymmen eller inredning som är flexibel och uppmuntrar olika användningsområden 

förbättrar oddsen för ett mer effektivt lärande (Oblinger & Lomas, 2006). Deltagarna i 

Cohens studie (2009) menar att biblioteket bör lägga mindre fokus på böcker och istället 

lägga tonvikten på att tillhandahålla flexibla utrymmen som kan användas bland annat i 

sociala sammanhang, grupparbeten och enskilda studier.   

Även Waxman (2007) skriver om vikten av flexibilitet i studerandemiljöer då hon 

beskriver sittplatser och arbetsytor. Sittplatser är en naturlig och även viktig del i miljöer som 

bibliotek och caféer. Det finns olika typer av sittplatser som är anpassade efter olika behov, 

stora eller små, med eller utan bord, enskilda sittplatser eller sittplatser för en grupp 

besökare. En del besökare föredrar att sitta i stora och bekväma soffor eller fåtöljer, medan 

andra väljer att sitta vid bort där de har möjlighet att sprida ut både bärbara datorer och 

böcker (Waxman, 2007). När det gäller själva arbetsytan, borden, i en studerandemiljö 

menar Waxman (2007) att kvadratiska eller rektangulära bord är att föredra då det lätt ska 

kunna gå att dra ihop flera bord med varandra för att underlätta vid grupparbeten (Waxman, 

2007). Stora bord är även att föredra då många studenter har en egen bärbar dator med sig 

vilket kräver en viss arbetsyta, dock skapar detta ett problem. Waxman menar att besökare 

som tar ett bord, breder sedan ut sina tillhörigheter för att sedan stanna kvar där i flera 

timmar. Dessa kallar hon “campers”. Detta leder bland annat till att de övriga platserna runt 
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bordet blir begränsade vilket i sin tur leder till att det inte finns någon plats att sitta på, 

vilken kan skapa en irritation hos besökarna (Waxman, 2007).    

5.3 Social studerandemiljö 
I boken “Learning Spaces” (2006) beskrivs genomgående hur allt fler universitet strävar efter 

att göra deras nya studerandemiljöer till en social plats där studenter kan umgås och utbyta 

erfarenheter med varandra (Oblinger, 2006). Malcolm Brown skriver i kapitlet ”Trends in 

Learning Space Design” att aktivt lärande, interaktion och socialt engagemang är en växande 

trend inom design av studerandemiljöer (Brown, 2006). 

Vi nämnde tidigare Lisa Waxmans studie, The library as a place (2007), som beskriver 

studenternas önskemål och krav gällande den fysiska designen på ett bibliotek. Studien 

undersöker även vilken tredje plats (skolan och hemmet ansågs vara nummer ett och två) 

som studenterna ansåg vara den bästa och varför. De 44 studenter som ingick i 

undersökningen fick berätta vilket som var deras tredje favoritställe och hur mycket tid de 

spenderade där. Resultatet sammanställdes och användes senare som riktlinjer för hur 

bibliotek och caféer bör designas. 

I undersökningen visade det sig att caféer och restauranger tydligt var det mest populära 

tredjestället bland studenterna (80 %) och 23 % av de tillfrågade besökte tredjestället varje 

dag (Waxman, 2007). Det var även 25 % som besökte det flera gånger i veckan samt 23 % 

som var där minst en gång i veckan. Men hur kommer det sig att caféer och restauranger fick 

80 % av rösterna bland de tillfrågade? Enligt studenterna var det viktigt med trivsel, miljö, 

möjlighet att träffa och umgås med vänner samt att det fanns tillfälle för studenterna att 

koppla av och känna sig avslappnade (Waxman, 2007). Att det ska vara en plats att umgås 

var högst upp på listan med 70 % av rösterna och därefter var det viktigt att det var ett ställe 

som gav studenterna möjlighet att slappna av och ta det lugnt. Studenterna ansåg att det var 

viktigt att prioriterad design med bekväma möbler, och möbler som är lätt att ordna om efter 

behov samt en bekväm ljudnivå. Studenterna ansåg även att det var viktigt att kunna njuta av 

mat och dryck, kunna “komma bort” och ha möjlighet att bedriva studier på den aktuella 

platsen (Waxman, 2007). Waxman (2007) avslutar sin artikel med att säga att dagens 

studenter inte vill ha ett traditionellt bibliotek utan de vill istället ha en mötesplats där de kan 

koppla av, träffa kompisar och komma bort ifrån skolan en stund. 

5.3.1 ”Steam Café” 
I kapitlet Steam Café (Francisco, 2006), beskriver kapitelförfattaren Scott Francisco, om ett 

rumsligt experiment initierat av studentgruppen “Culture Lab” vid Massachusetts Institute of 

Technology. Steam Café beskrivs som en plats där god mat och dryck blandas med informellt 

lärande och känsla av gemenskap. Studenter samlas på Steam Café för att fika och umgås 

samtidigt som det ges möjlighet till studier, grupparbeten och diskussioner. Studiemiljön på 

caféet är öppet 24 timmar om dygnet, och trots att själva caféet slutar servera klockan 17, 

används ytorna flitigt på olika sätt dygnet runt. De vanligaste aktiviteterna i caféet beskrivs 

vara gruppmöten och diskussioner, individuellt arbete (med eller utan mat), spontana möten 

och besök utifrån under helgerna. Den mat som serveras är väl genomtänkt och har en stark 

fokus på att vara organisk och näringsrik. Menyn uppdateras frekvent och uppmuntrar 
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dessutom till interaktion mellan studenterna och caféet då studenterna själva kan skicka in 

egna receptförslag. 

Caféet består av en serveringsyta samt ett flertal bås, speciellt utformade för att möjliggöra 

olika typer av aktiviteter som att äta eller studera. Ljussättningen i caféet beskrivs som en 

kritisk del för att uppnå den önskade atmosfären. Informationsteknologi är även ett viktigt 

inslag på caféet, dels genom tillgång till trådlöst nätverk samt genom en stor plasmaskärm på 

ena väggen. Tanken bakom placeringen av datorskärmen var att projektgruppen ville se 

effekten av studenter som använder en datorn synlig även för förbipassagerare. 

Projektgruppen ville skapa en mer öppen känsla där studenter kan diskutera kring olika 

webbsidor istället för att sitta isolerade bakom en egen laptop.   

De främsta designprinciperna bakom utformandet av Steam Café var att skapa en 

magnetism och en stark känsla av gemenskap. Med magnetism menar Francisco att caféet är 

inbjudande och lockar besökare som i sin tur socialiserar och stärker gemenskapen. För att 

uppnå detta var det därför viktigt att designteamet noga planerade utformningen in i minsta 

detalj som till exempel kundernas rörelsemönster, material, ljussättning, ergonomi och 

underhåll. På så sätt lyckades de skapa en attraktiv miljö för studenter och inte bara en plats 

för att köpa mat. 

För att stärka gemenskapen och interaktionen mellan studenter var planering av båsen/ 

sittplatserna i fokus. Tanken var att få studenterna att sitta relativt nära varandra och genom 

att göra båsen mer öppna uppmuntrades samtal mellan personer vid olika bås. Sittplatserna 

placerades där det fanns en konstant ström av människor, vilket var ett medvetet val för att 

uppmuntra spontana konversationer med personer runt omkring. Interaktionen mellan 

studenterna uppmuntrades ytterligare genom att placera skrivtavlor vid varje bås. Detta gav 

en bra möjlighet för studenter att på ett enkelt sätt anteckna och ta tillvara på tankar och 

idéer som kan uppkomma vid informella diskussioner (Francisco, 2006). 

  

Bild 4. Sittplatser.  

Francisco (2006). 

Bild 5. Caféyta.  

Francisco (2006). 
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6 Studerandemiljö på Umeå universitetsbibliotek 

I detta avsnitt presenterar och analyserar vi de resultat vi har fått från våra observationer och 

fokusgruppsintervjuer. Resultatet kommer sedan jämföras med tidigare forskning samt de 

enkätundersökningar som UB genomfört (2008 och 2010). Detta för att se eventuella likheter 

eller skillnader. Analysen kommer sedan visa vilka faktorer som är viktiga vid utformning av 

en ny studerandemiljö. Vi kommer att använda exempel från Umeå universitetsbibliotek. 

Detta för att göra det tydligare vad som kan tänkas förbättras vid en eventuell förändring av 

studerandemiljön. I vår analys har vi utgått ifrån de lärandeperspektiv vi beskrivit i 

teoridelen om lärandet, det vill säga det informella lärandet och vikten av ett kollaborativt 

arbetssätt. Vi har utifrån dessa perspektiv koncentrerat vår analys kring 

informationsteknologi och studerandemiljö. Det var även dessa områden som vi fokuserade 

på i fokusgruppsintervjuerna. I det avslutandet kapitlet kommer vi att diskutera analysen och 

de resultat som kommit fram i vår undersökning. 

6.1 Tillgänglighet 
Ett problem som Umeå universitetsbibliotek har idag är bristen på tillgängliga sittplatser och 

arbetsplatser, både individuella sådana men även grupparbetsplatser. Fördelen med de 

enskilda sitt- och arbetsplatserna är att de är lätta att placera ut, då de inte kräver lika stort 

utrymme som grupparbetsplatser. Under våra observationer noterade vi att majoriteten av de 

sitt- och arbetsplatser som finns på UB blir upptagna redan tidigt på morgonen och fortsätter 

att vara det till sent på eftermiddagen. Detta var något som diskuterades under båda våra 

fokusgruppsintervjuer och samtliga var eniga om att det var ett problem. En deltagare 

beskrev att “man blir som mästare på att paxa grejer”2. Ett exempel var vid lunchtid då de 

placerade de ut ägodelar för att visa att platsen var upptagen. De bokningsbara alternativ som 

finns är vanligtvis uppbokade minst 1½ vecka i förväg. De två fokusgrupperna upplevde även 

att bristen på tillgängliga sittplatser ofta leder till att de får planera sitt besök på UB. I en 

perfekt värld skulle de gärna ha möjlighet att spontant kunna gå dit när de har tid över, men 

som det är idag finns inte den möjligheten En fokusgrupp beskrev att de främst väljer att sitta 

på UB vid grupparbeten. De upplevde då att det fanns för få grupparbetsplatser jämfört med 

enskilda sitt- och arbetsplatser och önskade därför en ökning av dessa. Som tidigare nämnt 

kräver grupparbetsplatser ett större utrymme än enskilda arbetsplatser vilket kan gör att det 

blir en ojämn fördelning mellan dessa två. Beard och Dale (2010) menar att det måste finnas 

en kombination mellan enskilda sitt- och arbetsplatser och grupparbetsplatser där 

studenterna kan sitta tillsammans och arbeta med varandra. Samtidigt som 

enkätundersökningen från 2008 (UB, 2008) och de två fokusgruppsintervjuerna visar att det 

är för få sitt- och arbetsplatser så menar ett par deltagare från den första fokusgruppen att 

det inte heller får bli för många bord och stolar då det lätt blir för rörigt. 

Hur ska problemet med otillgängliga arbetsplatser då lösas? En fundering vi hade var att 

ID-märka de arbetsplatser som finns för att göra det möjligt att boka dem, likt de 

bokningsbara grupprummen som redan finns idag. Båda fokusgrupperna tyckte detta var en 

                                                        
2 Fokusgruppdeltagare, intervju den 9 maj 2011.  
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dålig idé då det skulle bli samma problem som med de bokningsbara grupprummen idag, det 

vill säga att de skulle vara uppbokade långt i förväg. En fokusgrupp tyckte istället att det inte 

borde finnas lika många bokningsbara alternativ som det finns idag, istället skulle en del av 

de befintliga bokningsbara grupprummen ha en “drop in” möjlighet. Fler icke-bokningsbara 

grupprum var även något som framkom i UB’s enkätundersökning (2008). Det är självklart 

svårt att veta hur många bokningsbara kontra icke-bokningsbara alternativ det bör finnas. 

Det vi vet är att fokusgrupperna gärna vill ha kvar vissa bokningsbara alternativ då det ibland 

kan finnas behov till det, till exempel vid möten eller likande. 

Tillgänglighet i en studerandemiljö begränsas inte enbart av lediga sitt- och arbetsplatser. 

Hela studerandemiljön kan göras mer tillgänglig genom att göra det möjligt för studenter att 

använda ytan dygnet runt. I exemplet med Steam Café, som vi tidigare beskrivit, visade det 

sig vara lyckat att ha öppet 24 timmar om dygnet då studenterna fick en större frihet att 

bestämma när de önskade studera (Francisco, 2006). Vi frågade våra fokusgrupper om de 

önskade längre öppettider på UB. Båda fokusgrupperna var positivt inställda till en förlängd 

öppettid då det finns studenter som föredrar att plugga senare på kvällen. Den ena 

fokusgruppen föreslog en idé om att göra den aktuella studerandemiljön tillgänglig 24 

timmar om dygnet för alla studenter med passerkort. 

6.2 Universitetsbiblioteket- en social och trivsam miljö 
Tidigare studier visar att studerandemiljöer ska vara en plats där studenterna inte bara kan 

studera utan även träffa och umgås med kompisar (Oblinger, 2006). Detta är även något som 

Waxmans (2007) studie har visat. Deltagarna i studien menade att deras tredje favoritplats 

är ett ställe att fördriva tiden på, att träffa kompisar och ha möjligheten att koppla av i en 

trivsam miljö (Waxman, 2007). Även litteratur som handlar om det kollaborativa arbetssättet 

och teorin om Community lyfter fram den sociala aspekten som en väsentlig och viktigt del av 

lärandet (Bickford & Wright, 2006). 

Umeå universitetsbibliotek vill inte längre vara ett traditionellt bibliotek där huvudsyftet 

är att låna och läsa böcker i en tyst miljö. Detta är även något som avspeglas i 

enkätundersökningarna mellan (UB) 2008 och 2010 där det visar sig att det är färre 

studenter som lånar och läser böcker, utöver kurslitteratur, på UB samt att det är fler som 

väljer att fördriva tiden och umgås med vänner på biblioteket än tidigare. Eftersom den 

sociala delen har en betydande roll för besökarna valde vi att diskutera detta med 

fokusgrupperna. Fokusgrupperna sa att de brukar välja att studera på UB därför att de är 

mest rörelse och flest folk där, en mer social miljö än på andra ställen. 

 

“Vårdvetarhuset är ju så himla avskilt från övriga universitetet, så 

vi är ju som i en bubbla där borta [...] vi gör ju ingenting med andra 

studenter [...] då är det ganska skönt att sitta på UB och [...] se att 

det finns ett liv bortom vårdvetenskapen.”3 

 

                                                        
3 Fokusgruppdeltagare, intervju den 5 maj 2011. 
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Detta visar att studenter gärna väljer att studera i närheten av andra studenter. Även om 

vissa föredrar en viss avskildhet och en känsla av en privat sfär är de eniga om att det ändå är 

viktigt att miljön känns social och trivsam. Som det är nu brukar de dock inte använda UB 

som en mötesplats enbart för att umgås, när de träffas på UB har det med studierna att göra. 

En anledning till detta skulle kunna vara att det inte finns någon riktig plats att umgås på. De 

platser som finns idag är mer anpassade för arbete. 

Eftersom biblioteket är offentligt och öppet för alla innebär det även olika typer av 

människor med olika behov. Detta gör det svårare att anpassa biblioteket efter alla, ljudnivån 

är en aspekt som är omdiskuterat. Vissa vill ha en tyst miljö medan andra föredrar en mer 

social och livad miljö. UB har löst detta på ett bra sätt då den tysta delen har flyttats upp på 

övervåningen medan den sociala och mer pratiga delen är kvar på bottenplan. Ett problem 

som en fokusgrupp upplevde var att de inte visste om den miljön som de befann sig i var en 

tyst eller social miljö. De önskade att det på något sätt kunde göras tydligare för besökarna 

om det var en tyst respektive social miljö. 

Som vi beskrivit tidigare arbetar studenter ofta i grupp och den litteratur som behandlar 

lärandet lyfter fram det kollaborativa arbetssättet och Community som en positiv aspekt i 

lärande. Våra observationer och fokusgruppsintervjuer gav oss ett liknande resultat då 

många av de tillfrågade föredrar att arbeta i grupp på UB. 

 

“Det beror ju lite på vad det är man pluggar till [...] sen har man ju 

en del grupparbeten och då är det ju smidigt att sitta på skolan” 4 

 

Något som däremot saknas i de studerandemiljöer som universitetet erbjuder idag är känslan 

av en gemenskap mellan studenter som läser olika ämnen. Denna gemenskap, som 

litteraturen beskriver som Community, visar sig ha en positiv påverkan på lärandet (Bickford 

& Wright, 2006). En fokusgrupp uttryckte tydligt att de saknar en interaktion med de 

studenter som läser närliggande ämnen: 

 

“[...] det är jättedåligt alltså. Om man tänker arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster som jobbar ganska nära ihop när vi är klar, vi har 

ingenting under studieperioden. [...] Det är väldigt såhär [...] vi och 

dom”5 

6.2.1 Öppen eller privat studerandemiljö? 
Human- Centered Design Guidelines som vi tidigare behandlat i teoridelen om 

studerandemiljöer, beskriver bland annat öppna ytor kontra mer privata arbetsplatser. En 

stor och viktig del som Waxman (2007) tar upp när gällande design och utformning av en 

studerandemiljö handlar om möjlighet till avskärmning. Waxman (2007) menar att besökare 

ofta väljer platser som binder dem samman med väggar eller andra platser som har en 

avskiljande miljö (Waxman, 2007). Att besökare väljer att sätta sig utefter väggar var något vi 

                                                        
4 Fokusgruppdeltagare, intervju den 5 maj 2011. 
5 Fokusgruppdeltagare, intervju den 9 maj 2011. 
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såg när vi genomförde våra observationer, är rummet tomt så är det platserna längs med 

väggar och fönster som först blir upptagna medan platserna mitt i rummet är de som blir 

tagna sist. Majoriteten av fokusgruppsdeltagarna tyckte också att möjligheten till 

avskärmning och skiljeväggar var viktigt. Detta för att bland annat minska insynen från de 

övriga personerna i rummet.  

En deltagare i ena fokusgruppen tyckte dock att det var trevligt när miljön var mer öppen. 

Personen menade att det är viktigt att eventuella skiljeväggar inte får vara för höga. Detta för 

att bevara den sociala känslan i ett rum samt att arbetsplatserna inte får ge känslan av att 

vara i ett “bås”, en instängd miljö. Vad vi kan se är att det finns olika behov och viljor. Vissa 

föredrar en mer avskärmad miljö medan andra vill ha det öppet. Eftersom studenterna har 

olika åsikter om detta kan en bra lösning vara att de själv får placera ut flyttbara skiljeväggar 

efter behov. Detta belyser även vikten av flexibilitet och anpassningsbarhet vid utformning av 

studerandemiljöer som är det tredje kriteriet för Human- Centered Design Guidelines. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Stimulerande och hälsosam studerandemiljö 
En annan riktlinje enligt Human- Centered Design Guidelines, beskriver att en 

studerandemiljö bör vara stimulerande och hälsosam.  Waxman (2007) tog bland annat upp 

belysningen som en viktig aspekt. Detta är självklart då läsning bland annat är en stor 

aktivitet på biblioteket. Det finns olika typer av belysning som är nödvändig i ett rum, dels 

den generella belysningen som finns i taket och som ska ge ljus över hela rummet och 

punktbelysningen som ska ge riktad belysning över arbetsplatserna. I UB’s 

enkätundersökning från 2008 framkom det att punktbelysningen idag saknas på de flesta 

arbetsplatserna, detta bekräftades även av en fokusgrupp. Fokusgruppen tyckte att den 

befintliga belysningen som finns idag inte är optimal och önskade mer punktbelysning i sin 

studerandemiljö. En deltagare tyckte även att det skulle vara bra om det gick att anpassa 

ljusstyrkan efter behov. Detta var även något som framkom i en av UB’s 

enkätundersökningar (UB, 2008) och i Waxmans studie (2007). Waxman (2007) menar att 

Bild 7. Flyttbar skiljevägg.  

Mikael Söderström (2010).  

© North Carolina State University 

Bild 6. Uppblåsbar skiljevägg.  

© Photo by JISC infoNet 
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det bör finnas möjlighet att anpassa belysningen efter behov då de ofta förändras mellan dag 

och natt. Går det att ta tillvara på den naturliga belysningen så är även det bra.  

Waxman (2007) undersöker även visuella intryck i studerandemiljön. Hennes studie visar 

att studenter önskar mer färger än bara vitt och grått. Både UB’s enkätundersökning och våra 

fokusgruppsundersökningar visar att den “estetiska miljön” som UB har idag inte är särskilt 

tilltalade. Grått och vitt är färger som dominerar och studenterna önskar därför mer färg i sin 

studerandemiljö. Värma färger är något de anser kan leda till en mer trivsam miljö. 

När det gäller den hälsosamma aspekten har vi tidigare beskrivit vikten av ett ergonomiskt 

tankesätt vid utformning av studerandemiljöer (Gee, 2006). En av våra fokusgrupper beskrev 

att arbetsplatserna på UB idag inte tar stor hänsyn till ergonomi. Vissa av stolarna beskrevs 

som bekväma då de är vadderade medan andra stolar upplevdes som hårda och obekväma. 

Något den tillfrågade fokusgruppen saknar är möjlighet att justera både stolar och bord i 

höjdled för att anpassas efter arbetsställning. De menar att alla studenter är olika i storlek 

och alla sitter på olika sätt beroende på vilken typ av aktivitet som utförs. Fokusgruppen 

påpekade även att arbetsplatserna idag inte är anpassade för personer i rullstol vilket borde 

vara ett starkt skäl till anpassningsbara möbler. 

 

“[...] vi är ju ganska olika [...] och så är stolen samma höjd på. Det 

blir ju ganska oergonomiskt. [...] Man kunde ju kanske ha stolar 

man kan ställa in litegrann i alla fall. Det blir ju perioder man sitter 

mycket.” 6 

 

Trots att UB’s enkätundersökningar mellan 2008 och 2010 visar att det är färre besökare 

som väljer att läsa litteratur på UB så sa båda fokusgrupperna att de gärna skulle vilja ha fler 

och bekvämare möbler som till exempel fåtöljer eller soffor, framför allt för att sitta och läsa 

i. De menar att de flesta möbler som finns idag på UB är vanliga stolar som lämpar sig för 

arbete medan det nästan inte finns några bekvämare alternativ att tillgå. Avsaknad av 

bekväma möbler var även något som 2008 års enkätundersökning visade (UB, 2008). 

Tillgång på vatten och toaletter var även ett område som togs upp i 

fokusgruppsintervjuerna. Några av deltagarna brukar ha med sig vattenflaskor när de 

studerar. De ansåg att i dagens läge var det svårt och omständigt att fylla på sin vattenflaska 

på UB. I dagens läge behöver de leta upp en ledig toalett för att fylla på vattenflaskan. Vad de 

istället önskade var någon slags vattenstation där de enkelt får tillgång till vatten, gärna i det 

aktuella rummet. Enkätundersökningen (UB, 2008) visade också att en del studenter 

önskade bättre tillgång till vatten eller andra liknande alternativ. Angående toaletter så var 

det två ur den andra fokusgruppen som önskade fler toaletter då de tyckte antal toaletter inte 

stämde överens med antal besökare som UB har på dagarna, även detta togs upp i 

enkätundersökningen från 2008 (UB, 2008). En fokusgrupp önskade även att det skulle 

finnas förvaringsskåp på UB. 

                                                        
6 Fokusgruppdeltagare, intervju den 9 maj 2011. 
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6.3 Informationsteknologi 
Genom observationer och litteratur har vi försökt se vilka typer av informationsteknologi 

studenterna skulle kunna ha användning av, framför allt vid grupparbeten. Vad vi kunde 

identifiera genom observationerna var att många arbetsgrupper, som bara hade tillgång till 

en bärbar dator, fick sitta i en halvmåne runt bordet för att ha möjligheten att se vad som 

skrivs. Detta var även något som en fokusgrupp hade upplevt: 

 

“Ju längre bort ifrån skärmen du sitter, desto mindre engagerad är 

man i det som skrivs” 7 

 

De flesta ur fokusgrupperna hade tillgång till en egen bärbar dator. Det var dock inte alla som 

tog med sig den till universitetet. De uttryckte istället en önskan om tillgänglighet till en 

stationär dator vid arbetsplatsen. De som ändå valde att ta med sig en bärbar dator upplevde 

dock en stor brist på eluttag, inte bara vid UB utan även på andra platser på universitetet. 

Detta är även något som både våra observationer och UB’s enkätundersökning från 2008 

visar. Idag får många studenter på UB använda eluttagen som finns uppe i taket. Detta är inte 

bara estetiskt oattraktivt utan även otympligt och besvärligt och detta måste ses över då den 

nya studerandemiljön utformas. 

Gällande implementering av ny informationsteknologi funderade vi på vad studenter kan 

tänkas behöva i den nya studerandemiljön. UB gav oss några förslag på teknik som är tänkt 

att underlätta vid grupparbeten, en smartboard och/eller en tv-skärm. De båda 

fokusgrupperna var eniga om att de troligtvis inte skulle använda en smartboard. Del0s 

tyckte de inte att den passade i den tänkta studerandemiljön, bland annat på grund av insyn 

från de övriga i rummet. De kände även att en smartboard var ett för avancerat alternativ för 

att användas spontant i studierna. De tyckte istället att det vore en bra idé att installera 

smartboards, alternativt projektorer, i de befintliga bokningsbara grupprummen som redan 

finns idag på biblioteket. Detta kan vara en bra idé då arbetsgruppen ges möjlighet att arbeta 

i lugnt och ro, utan insyn från obehöriga. 

Vi frågade fokusgrupperna ifall de skulle använda sig av en vanlig whiteboard, istället för 

en mer avancerad smartboard. Det var dock bara ett fåtal ur fokusgrupperna som trodde att 

de skulle vilja använda sig av en whiteboard om möjligheten fanns. Detta var intressant då vi 

trodde att många skulle uppskatta möjligheten till en whiteboard, men så var inte fallet. De 

som inte skulle använda varken smart- eller whiteboard menar att de kommer att fortsätta 

använda sig utav sin bärbara dator alternativt papper och penna för att föra anteckningar 

eller dylikt. Det är svårt för oss att dra några generella slutsatser utifrån våra 

fokusgruppsundersökningar huruvida en smart- alternativt en whiteboard vore ett bra 

alternativ eller ej. Vi menar att detta är något som får testas fram när det slutgiltiga resultatet 

är färdigtställt. 

Den andra lösningen vi diskuterade med fokusgrupperna var tv-skärmar vid 

grupparbetsplatserna. Detta för att underlätta för de deltagare som inte har tillgång till en 

                                                        
7 Fokusgruppdeltagare, intervju den 9 maj 2011. 
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egen bärbar dator och involvera dem mer i arbetet, exempelvis vid grupparbeten. Denna idé 

var majoriteten av fokusgrupperna positivt inställda till, möjligheten att koppla in fler än en 

dator till samma tv- skärm skulle vara ett bra alternativ. En deltagare påpekade dock att det 

även med tv- skärmar kan kännas obekvämt då förbipasserande kan se vad som skrivs och 

görs på skärmen. Samtliga var överens om att skärmarna inte bör sitta för högt upp utan på 

en höjd som minimerar insynen från förbipasserande. Detta beskriver konflikten mellan en 

privat miljö kontra en mer öppen. På Steam Café, MIT, valde de att avsiktligt placera 

datorskärmar synligt för alla. Detta för att öka öppenheten och interaktion mellan studenter 

(Francisco, 2006). Även på Northwestern University experimenterades det med mer öppna 

arbetsplatser och presentationsytor med synliga datorskärmar (David & Shorey, 2006). Våra 

fokusgrupper var alla överens om att valet av informationsteknologi helt beror på vilken 

aktivitet som utförs.  

 

Bild 8. Tv-skärm samt skiljeväggar.  

Beard & Dale (2010). 

© Bournemouth University 
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7 Slutsatser och avslutande diskussion 

Litteraturen beskriver det informella lärandet som något som sker närsomhelst och överallt 

utan att vara beroende av någon egentlig plats. Med den ökade informationsteknologin 

möjliggörs detta ytterligare då all information blir mer lättillgänglig. Med detta i bakhuvudet 

blir det svårt att inte ifrågasätta varför det då är så viktigt att utforma och skapa stimulerande 

studerandemiljöer. Varför behövs det en fysisk plats att studera på när det informella 

lärandet kan ske överallt? Det måste finnas något som lockar studenterna till en ny 

studerandemiljö annars skulle de lika gärna kunna sitta hemma och studera. 

Vi har tidigare beskrivit vikten av ett kollaborativt arbetssätt och känslan av en 

gemenskap, Community, där studenterna kan känna att de är en del i något större. Genom en 

ökad interaktion med andra studenter kan ett värdefullt meningsutbyte ske, vilket är positivt 

för lärandet. Vi tror att denna gemenskap är en viktig anledning till att skapa 

studerandemiljöer. Vår beskrivning tillsammans med tidigare forskning visar att studenter 

inte enbart väljer att sitta på UB för att studera utan även för att umgås med vänner och 

fördriva tiden. Om detta är en anledning till varför studenter väljer att sitta på UB är således 

den sociala aspekten av lärandet även något som bör lyftas fram och funderas kring vid 

utformning av nya studerandemiljöer. Vi tror att om studenterna trivs och känner att det 

finns ett socialt värde i att befinna sig där, kommer studerandemiljön få liv och rörelse och 

studenterna kan få ett värdefullt utbyte av den sociala miljön. 

Alla studenter är olika, alla har olika sätt att arbeta vilket kräver olika egenskaper av 

studerandemiljön. En del väljer att sitta enskilt i en tyst miljö medan andra föredrar en 

öppen och social miljö. De flesta i vår undersökning föredrog att arbeta i grupp i en mer 

öppen, rörlig och social miljö dock med inslag av skärm- eller skiljeväggar för att dämpa en 

viss insyn från de övriga i rummet. Självklart är det svårt för oss att genom två fokusgrupper 

slå fast vid att detta är något som representerar samtliga studenter, men det är vad vi har sett 

i vår undersökning. Om en yta/miljö är för stängd tror vi att detta kan komma att minska den 

sociala interaktionen mellan studenterna vilket kan ha en negativ effekt i studerandemiljön. 

De enskilda arbetsplatserna som idag finns på UB är påminner om de stängda ytorna som vi 

pratar om. Hur viktigt kan då de enskilda arbetsplatserna vara? Idag finns det fler 

individuella sittplatser än grupparbetsplatser på UB och stora delar av övervåningen är täckt 

av dessa individuella sittplatser i en tyst miljö. Den uppfattning vi har fått genom rapportens 

gång är att grupparbetsplatserna är mer efterfrågade och att dessa enskilda arbetsplatser inte 

använda lika frekvent. Ett tänkbart förslag skulle vara att stora delar av dessa enskilda 

arbetsplatser bör bytas ut mot de mer sociala och populära grupparbetsplatserna. Självklart 

är det viktigt att det finns kvar enskilda arbetsplatser för de som föredrar det, men vi anser 

att de inte behövs lika många som det finns idag. Den stora ytan som finns på övervåningen 

skulle istället kunna användas till fler grupparbetsplatser. 

Vår studie visar att det finns en konflikt mellan de öppna och de mer stängda ytorna. De 

flesta önskar någon form av avskärmning men att den totala upplevelsen av en 

studerandemiljö ändå känns social och trivsam. Hur löser man då konflikten mellan privata 

kontra öppna ytor? Hur kan man skapa en miljö som uppmuntrar till en social interaktion, 

men samtidigt erbjuder något mer avskilda arbetsplatser? 
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Vi tror att flexibilitet är nyckeln till detta. Genom att ge studenterna kontroll över 

inredningen, att de själva får anpassa miljön efter behov kan en dynamisk miljö uppstå som 

både är social och trivsam samtidigt som känslan av avskildhet finns kvar. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara de mobila skiljeväggarna vi beskrivit tidigare (Bild 6 & 7). Detta ger 

studenten möjlighet att själv få justera hur öppen yta hon eller han vill ha.  

För att en studerandemiljö ska vara social krävs det först och främst att studenter befinner 

sig i den. Det är därför viktigt att fundera kring trivsel och den estetiska utformningen 

eftersom den i allra högsta grad påverkar studenterna. Vi anser att den nuvarande, estetiska, 

miljön på UB saknar det “varma” inslaget som tidigare forskning och våra fokusgrupper 

beskrivit.  

Informationsteknologi är många studenters vardag och därför är det även viktigt att UB även 

tar tillvara på det. Vi har haft diskussioner kring huruvida informationsteknologi kan hjälpa 

till i grupparbeten eller ej. Vår rapport visar att en viss informationsteknologi kan hjälpa till i 

arbetet. En smartboard var inget alternativ som fokusgrupperna ville ha. En anledning var 

insynen från det övriga rummet och att det var ett för avancerat verktyg/hjälpmedel istället 

för den bärbara datorn som de oftast väljer att använda. Detta är försåtligt då en smartboard 

kanske inte är det smidigaste alternativet. Vi tror istället att en projektor i de bokningsbara 

grupprummen, där användarna kan koppla sin dator till, är ett bättre alternativ. Där får 

studenterna ostört och utan insyn från andra arbeta, till exempel träna på en presentation 

Till den tänkta studerandemiljön anser vi istället att en tv-skärm, med möjlighet att ansluta 

datorn, är ett bättre alternativ. Då kan de övriga gruppmedlemmarna, som inte har en egen 

bärbar dator, lättare följa med i arbetets utveckling. Detta var även något som 

fokusgrupperna tyckte det var en bra idé dock tror vi att anslutningen till tv-skärmen måste 

vara mycket enkel samt att det inte får vara allt för mycket insyn från de övriga i rummet.  

Hur ska man då utforma en studerandemiljö som studenter trivs och vill vara i? Vi menar 

att UB är till stor del studenternas arbetsplats och det är således studenterna som bör få 

bestämma hur miljön ska utformas. Ingen student är den andra lik, alla har olika behov och 

tycker om olika saker vilket är en utmaning vid utformning av en ny studerandemiljö. Vi 

använder oss utav olika metoder vid inlärning. En del föredrar att sitta mer för sig själva 

medan andra vill vara i en öppen och social miljö där det är mycket rörelse från andra 

studenter. Vid utformning av en ny studerandemiljö är det viktigt att komma ihåg att 

studenterna först och främst måste trivas i den nya miljön. Trivs studenterna och känner att 

det finns ett socialt värde i att befinna sig där, kommer studerandemiljön få liv och rörelse 

och studenterna kan få ett värdefullt utbyte av den sociala miljön. Human- Centered Design 

Guidelines beskriver att det är en nödvändighet att användarna själva måste få vara med och 

bestämma hur resultatet ska bli. De exempel vi visat tidigare, Corridor Project och Steam 

Café, är båda exempel på experiment för hur man kan utforma en ny studerandemiljö. Vi tror 

att det är positivt att våga testa olika alternativ, våga tänja på gränser och inte vara rädd för 

att rummet kanske inte kommer er ut som vi annars är vana vid. Genom att låta studenterna 

involveras i utformningen av miljön kanske även den sociala interaktionen kan höjas.  
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Genomgående i vår studie har vi behandlat utformningen av den informella 

studerandemiljön. Detta har fått oss att fundera över vad som egentligen menas med detta, 

vad är en informell studerandemiljö? Om en studerandemiljö strategiskt planeras och 

utformas med lärandet i fokus, blir den då inte i någon mening formell? Vad är då skillnaden 

mellan en informell studerandemiljö och ett traditionellt klassrum? Vad vi menar är att den 

informella delen kanske försvinner om huvudfokus är att utforma en miljö där studenterna 

ska sitta och studera. Vi tror att anledningen till att ett café eller restaurang är så populärt är 

just därför att den informella aspekten finns kvar. Den miljön är inte bara anpassad för 

studier utan är istället tänkt att vara öppen för vem som helst som vill ta en fika, träffa vänner 

eller bara fördriva tiden. Vi vill med detta säga att vi tror att det är viktigt att inte oroa sig för 

att den nya miljön kanske inte används på exakt det sätt som är tänkt. Att studenter 

använder platsen på annat sätt än det tänkta kanske bara är något positivt. Om 

studerandemiljön ska vara en social plats är det viktigaste att studenterna trivs och 

socialiserar. Vi tror att det är genom detta som utveckling kan ske. 
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Bilaga 1 
Allmänna frågor: 

•  Introduktion till ämnet. 

•  Syftet med rapporten. 

•  Vilket program/kurser läser ni? 

•  Brukar ni befinna er på UB? Hur ofta? 

 

Övergripande teman: 

    Arbetsplatser (Grupprum, enskilda platser, bokningsbara/icke bokningsbara etc.) 

•  Hur väljer ni att studera? I grupp/enskilt? 

•  Vad är det som är bra med den befintliga studerandemiljön? 

•  Vad finns det för brister med den befintliga studerandemiljön? 

•  Finns det något ni saknar? 

o Lösningar/önskemål  

 

•  När ni väljer att studera utanför den schemalagda föreläsningstiden, vart väljer 

ni att sätta er då och varför?      

•  Brukar ni använda andra ställen på universitetet, 

exempelvis bokningsbaragrupprum i universum? 

•  När ni väljer att gå till UB, är det oftast spontant eller planerar ni besöket 

på UB? 

 

    Verktyg (Datorer, smartboard, tv-skärm, projektor etc.) 

•  Vilka typer av verktyg använder ni er av vid studier och varför? Hur tycker ni det 

fungerar?         

•  Finns det några problem med de befintliga verktygen? 

•  Finns det något som ni saknar? Eventuellt vid ett grupparbete. 

•  Vilka typer av verktyg skulle ni er kunna tänkas använda om möjligheten fanns? 

Exempelvis, tv-skärm, smartboard, projektor, whiteboard etc. 

o Lösningar/önskemål. 

 

    Studiemiljön (Ljudnivå, luft, trivsel) 

•  Vad tycker ni om den befintliga studerandemiljön på UB? 

•  Vad är det som är bra respektive mindre bra? 

•  Finns det något som ni saknar?             

o Lösningar/önskemål 

 

 


