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INDLEDNING
Aarhus Universitet lægger med Campus 
2.0-projektet sporene mod fremtidens AU.  
I denne rapport formuleres en række anbe-
falinger for, hvordan man kan udvikle det  
fysiske læringsmiljø, sådan at vi får de bedste 
rammer for at videreudvikle en professionel 
og didaktisk velgennemtænkt undervisning 
med den studerendes læring i centrum. 

Vi har kaldt anbefalingerne ”Professionelle 
rum til professionelle arbejdsformer” for at 
signalere, at det handler om mere end bare 
at bygge det nødvendige antal kvadrat- 
metre: Vi skal skabe professionelle rum, 
altså rum, der er kvalificerede til deres 
formål, uanset om vi taler om traditionelle 
undervisningslokaler, studiefaciliteter, labo-
ratorier, sociale mødesteder, kantiner eller 
udendørsrum. På et stort universitet som 
AU foregår der mange forskellige undervis-
nings- og læringsaktiviteter. Den mangfol-
dighed er indeholdt i titlens diskrete flertals-
form (arbejdsformer), og må nødvendigvis 
afspejles i rummene. Som det blev udtrykt 
på et af arbejdsgruppens møder, så er ”det 
professionelle dét, der er fælles for os, selv 
om det er forskelligt!”

Selv om der foregår forskellige ting på 
forskellige fag, er vi fælles om at være del 
af et universitet. Det må gerne kunne ses 
overalt i bygningerne, at vi er et universitet, 
altså et sted hvor der arbejdes med viden 
i forskning og undervisning. Vi anbefaler 
derfor, at man bygger og indretter på en 
måde, der synliggør det arbejde, der foregår 
i bygningerne, sådan at både brugere og 
borgere oplever universitetet som dét, det 
er: En summende og levende arbejdsplads.

Vi skal bygge noget andet end en kontor-
bygning, en hotellobby eller en lufthavns- 
terminal – og det må gerne kunne ses!  
Det har vi en glorværdig tradition for på 
Aarhus Universitet. Der er en grund til, at de 
gamle, gule bygninger nu fremhæves som 
noget ganske særligt, nemlig høj kvalitet 
i byggeriet. Men det er ligeså så vigtigt at 
huske på, at det ikke bare skal være pænt 
udenpå; det skal også kunne fungere indeni. 
Den gamle campus var progressiv, da den 
blev bygget, men er ikke optimal i forhold til 
nutidens undervisningsformer.
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Anbefalinger
- Byg og indret fysiske faciliteter med den studerendes 
læring i centrum.

- Byg og indret professionelle rum.

- Byg og indret sådan, at man synliggør det arbejde, der 
foregår i bygningerne.

- Byg og indret med høj kvalitet i byggeriet.
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DE 10 PRINCIPPER FOR CAMPUS 2.0
Men hvad er det egentlig for læringsaktivi-
teter, vi skal bygge til, når vi skal bygge til 
fremtiden? Det spørgsmål er i arbejdsgrup-
pens øjne besvaret med de ti principper 
for Campus 2.0, som har været en del af 
arbejdsgruppens kommissorium.

Selv om de ti principper netop er overord-
nede principper og derfor relativt abstrakte, 
så angiver de alligevel en retning, også 
for undervisningen: den skal være forsk-
ningsnær, interdisciplinær, internationalt 
orienteret, levende, samarbejdsorienteret 
og omverdensinddragende.

Det er også vigtigt at bemærke, at Campus 
2.0-tænkningen lægger vægt på, at AU – 

og dermed læringsmiljøerne – fortsat har 
udgangspunkt i et fysisk og levende fælles-
skab, altså en campus, der skal udvikles 
bilfrit og bæredygtigt i samspil med byen. 
Principperne peger på, at man ikke kan 
se de enkelte aktiviteter på et universitet 
isoleret; de spiller sammen og må derfor 
ses i sammenhæng. Det samme gælder 
læreprocesser. Læreprocesser finder sted 
på mange forskellige niveauer og i mange 
forskellige rum både ude og inde, lige fra 
undervisningslokalet og kantinen til fredags-
baren og parken. Nogle af læreprocesserne 
er igangsat af undervisere og forskere og 
foregår derfor i ’formelle’ rum; andre er 
igangsat af de studerende selv og foregår 
derfor i ’uformelle’ rum.
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AARHUS UNIVERSITETS CAMPUS SKAL:

fremme integration mellem forskning og uddannelse.

fremme interdisciplinær forskning, uddannelse og innovation.

fremme fremtidens undervisningsformer.

være et fleksibelt studiemiljø med mange studiepladser.

være en international campus.

kunne tilbyde boliger til studerende og forskere.

fremme samarbejdet med erhvervslivet og det omgivende samfund.

beriges med ikke-universitære aktiviteter.

være et bilfrit campusområde.

udvikles bæredygtigt.

Anbefaling
- Byg og indret både formelle og uformelle læringsrum.
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STUDIEAKTIVITETSMODELLEN 
Modellen er oprindelig udviklet som et 
redskab til forventningsafstemning med de 
studerende, men er nyttig at basere arbejdet 
med fysisk studiemiljø på, fordi den tager 
udgangspunkt i de studerendes lærings- 
situation. Modellen demonstrerer, at læring 
finder sted i mange forskellige sammen-
hænge, der kan understøttes med forskel-
lige fysiske faciliteter.

Fordelen ved modellen er, at den kan bruges 
som et arbejdsværktøj på både mikro- og 
makroniveau, både ude og inde, og i forhold 
til forskellige typer af rum. Når vi i denne 
rapport taler om rum, skal det derfor forstås 
bredt – både som dem med fire vægge, dem 
med åben himmel over, og dem ind i mellem.

Modellens to øvre kvadranter illustrerer de 
studieaktiviteter, der igangsættes af under-
viserne.

I det venstre felt med deltagelse af både 
underviser og studerende (f.eks hold- eller 
auditorieundervisning); i det højre felt kun 
med deltagelse af de studerende (f.eks 
underviser-initierede gruppearbejder, selv-
stændig udarbejdelse af stillede opgaver).

Modellens to nedre kvadranter illustrerer 
de studieaktiviteter, der selvstændigt igang-
sættes af de studerende. I det venstre felt med 
deltagelse af både underviser og studerende 
(f.eks studenter-arrangerede foredrags- 
arrange-menter med inviterede undervi-
sere); i det højre felt kun med deltagelse af de 
studerende (f.eks studenterarrangementer 

af faglig og social karaktér, frivilligt studie- 
relevant arbejde, studerendes start-up virk-
somhed, redaktionsarbejde mv.)

Det er tydeligt, at vi tidligere næsten udeluk-
kende har fokuseret på at skabe fysiske 
rammer til en enkelt kvadrant i modellen, 
nemlig øverste venstre hjørne, altså den 
traditionelle undervisning tilrettelagt af 
underviser med deltagelse af de studerende. 
Det er den undervisning, som normalt finder 
sted i de rum, vi kalder undervisningslokaler 
eller auditorier, og som sådan set er kvali-
ficerede rum til netop denne type lærings-
aktivitet.

Initieret af 
undervisere

Initieret af
studerende

Deltagelse af 
studerende

Deltagelse af 
undervisere og 
studerende

Det traditionelle
 

undervisningslokale

Initieret af 
undervisere

Initieret af
studerende

Deltagelse af 
studerende

Deltagelse af 
undervisere og 
studerende
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Det er omvendt lige så tydeligt, at et ensidigt 
fokus på traditionelle undervisningslokaler 
ikke understøtter sammenhæng mellem det 
fysiske, det sociale og det læringsmæssige 
rum, og at de læringsaktiviteter, der foregår 
i de andre kvadranter i modellen, ikke på 
samme måde er blevet tilgodeset med kvali-
ficerede rum. I et forsøg på at kompensere 
herfor har mange uddannelsesinstitutioner 
de sidste 10-15 år strøet limegrønne sofa-
grupper ud over gangarealerne i et forsøg 
på at løse den fysiske udfordring, nye  

undervisningsformer stiller os over for, 
nemlig behovet for at kunne kombinere tradi-
tionel undervisning med øvelser, gruppear-
bejde, summemøder osv. Dette er en udfor-
dring på tværs af alle institutter og fakulteter.

Vi vil derfor gerne som en hovedanbefaling 
foreslå, at man sikrer, at der i alle studiemil-
jøer er kvalificerede rum, der understøtter 
alle fire kvadranter i studieaktivitetsmo-
dellen. 

Initieret af 
undervisere

Initieret af
studerende

Deltagelse af 
studerende

Deltagelse af 
undervisere og 
studerende

?

??
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Anbefaling
- Sikre, at der i alle studiemiljøer er kvalificerede rum, der 
understøtter alle fire kvadranter i studieaktivitetsmodellen.
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PROGRAMMEREDE RUM
Rum kan ’programmeres’ til forskellige akti-
viteter. Det traditionelle undervisningslokale 
eller auditorium er programmeret til dén 
bestemte læringssituation, hvor en under-
viser formidler stof til en større gruppe stude-
rende. Den slags rum er derfor velegnede 
til ’en-til-mange undervisning’ men er ikke 
altid brugbare til de undervisningsformer, 
der fylder mere og mere i dag, f.eks gruppe- 
og projektarbejde. Det begrænser både 
rummenes funktion og øger risikoen, for at 
de står tomme hen uden for de ordinære lek- 
tioner. Med velgennemtænkt programme-
ring kan man gøre nogle lokaler multifunk-
tionelle. Programmeringen af lokaler sker 
især gennem samspillet mellem den over-
ordnede arkitektur og indretning/bestykning. 
Det er derfor vigtigt, at man husker at inklu-
dere udformning og valg af kvalitetsinventar 
i de samlede processer og entrepriser.

Et eksempel fra DTU viser, hvordan man med 
et simpelt, men effektivt greb har program-
meret et traditionelt auditorium, så det også 
kan benyttes til gruppearbejde undervejs i 
forelæsningerne: Velgennemtænkt møble-
ment, der er specialfremstillet til auditoriet, 
giver mulighed for at slå en bordklap op, 

hvorved auditoriebænken omdannes til et 
gruppebord, så man kan vende sig om og 
arbejde i smågrupper. Det er afgørende, at 
der er lav konfigurationstid; klappen slås op 
med et snuptag, og rummet er omprogram-
meret til en ny arbejdsform. Erfaringerne fra 
både AU og andre institutioner viser, at ’flek-
sible’ løsninger, f.eks dyre foldevægge, der 
kræver tekniker-assistance, sjældent bliver 
udnyttet.

Derfor bør man operere med to forskellige 
typer af fleksibilitet: på den ene side fleksi-
bilitet som multi-funktionalitet; på den anden 
side fleksibilitet forstået som en flerhed af 
forskelligt programmerede rum. Ikke alle 
rum skal kunne alting på én gang, men flere 
rum skal kunne mere end én ting!

Nogle af disse løsninger kan betyde, at der 
skal bruges lidt flere kvadratmeter pr. stude-
rende. Til gengæld kan lokalerne benyttes 
langt mere (til blandt andet studenterinitie-
rede aktiviteter med deltagelse af de stude-
rende), så den samlede udnyttelsesgrad og 
studieintensiteten bliver højere.
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Anbefalinger
- Programmér alle rum bevidst og med udgangspunkt i et 
læringsperspektiv.

- Vælg kvalitetsinventar og -materialer.

- Programmér med lav konfigurationstid for brugerne.

- Indret rummene til at kunne understøtte flere forskellige 
læringssituationer.
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SAMMENHÆNG MELLEM 
UNDERVISNINGSLOKALER OG 
ARBEJDSOMRÅDER
Hvis vi vender os mod den øverste del af 
studieaktivitetsmodellen, altså de undervi-
ser-initierede aktiviteter, er det vores anbe-
faling, at man åbner det traditionelle under-
visningslokale op mod et større og mere 
sammenhængende læringsrum. 

Vi har set spændende eksempler på uddan-
nelsesinstitutioner (Egå Gymnasium, KU 
og DTU), der har arbejdet systematisk med 
sådan en åbning, f.eks i form af vindues- 
indkig fra undervisningslokalerne ud til 
større ’break-out’-områder, der er tydeligt 
programmeret som arbejdszoner til f.eks 
gruppearbejde.

På den måde kan man synliggøre det 
akademiske arbejde. Man kan arbejde med 
indkig til undervisningslokalerne, fortættede 
arbejdszoner hvor det summer af studieak-
tivitet, synliggjorte biblioteksfaciliteter, visuel 
adgang til forskernes områder osv. Man kan 
skabe ‘hjemlige’ arbejdsrum og nicher til de 
studerende til både individuel og kollektiv 

fordybelse og lommer med attraktive miljøer 
i forbindelse med andre velbesøgte steder 
(caféområder, studievejledning, kantiner 
osv.)

Åbningen mod større, sammenhængende 
læringsrum giver en mere flydende grænse 
mellem formelle og uformelle læringsrum. 
Det giver mulighed for at skabe levende 
miljøer, hvor der kan veksles mellem under-
viseroplæg og forelæsninger (en-til-mange 
undervisning) og gruppearbejde, korte 
øvelser osv. Det er vigtigt, at områderne 
uden om undervisningslokaler og audito-
rier bliver tydeligt indrettet som arbejds-
zoner; det er altså ikke nok at placere nogle 
sofagrupper (der indbyder til og signalerer 
afslapning snarere end arbejde). Områ-
derne bør udstyres med f.eks tavler, arbejds-
borde og it-faciliteter. Det skaber dynamiske 
læringsrum, hvor de studerende efterlader 
konkrete spor efter deres studieaktiviteter, 
så man kan se, at her arbejdes der!

Samtidig bør man arbejde systematisk på at 
give de studerende medejerskab til facilite-
terne ved med aktiv nudging at signalere, at 
lokalerne er tilgængelige og kan indtages af 
alle. Det er derfor vigtigt at have en ledels- 
understøttet ’velkommen-det-er-jeres-rum-
brug-dem’ politik. 

I disse blandede zoner har man en oplagt 
mulighed for at foretage ’strategiske funk-
tionsblandinger’ og give studerende fra 
forskellige fagområder og studerende og 

ansatte anledning til at mødes. Det er derfor 
vigtigt at have særlig opmærksomhed på 
at kvalificere overgange og blandingszoner 
arkitektonisk og visuelt samt at have modet 
til at tænke nye konstellationer af funk- 
tioner, f.eks kombinationer af kantine, IT help 
desk og studievejledning. KU har placeret 
forsker-kontorer i biblioteket og har på den 
måde etableret en helt konkret nærheds-
relation mellem forskere og studerende.  
På Ørestadens Gymnasium er der et cykel-
værksted i den centrale lobby!

Initieret af
studerende

Deltagelse af 
studerende

Deltagelse af 
undervisere og 
studerende

Rum til
underviser-initierede
aktiviteter
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Anbefalinger
- Åbne det traditionelle undervisningslokale op mod et større 
og mere sammenhængende læringsrum.

- Programmér studiefaciliteterne rundt om undervisningslokaler 
tydeligt som hyggelige arbejdsrum.

- Signalér tilgængelighed.

- Skab strategiske funktionsblandinger – specielt med henblik 
på mødet mellem studerende og forskere.
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RUM TIL DE STUDERENDES EGNE 
STUDIEAKTIVITETER
Når vi vender os mod studieaktivitetsmo-
dellens sydlige regioner, møder vi en række 
læringsformer, vi ikke hidtil har understøttet 
systematisk. Det er på mange måder ’Det 
ukendte Sydpolen’, som endnu ikke er 
tilstrækkeligt kortlagt! Det er her, vi finder de 
læringsaktiviteter, de studerende selv igang-
sætter.

Hvis AU for alvor skal indfri de store ambi-
tioner om et samarbejdende, innovativt og 
verdensvendt universitet, der ligger i Campus 
2.0, er det helt afgørende at skabe (fri-) rum 
for, at de studerendes initiativ og engage-
ment kan udfolde sig – og at det understøttes 
af professionelle rum. 

Initieret af 
undervisere

Deltagelse af 
studerende

Deltagelse af 
undervisere og 
studerende

Rum til
studenter-initierede
aktiviteter

Den udfordring er ikke blevet mindre med 
den aktuelle opmærksomhed på Student 
Centred Learning (f.eks i den kommende 
runde institutionsakkreditering) og det til- 
svarende fokus på studiemiljø og trivsels- 
udfordringer.

Man kunne lade sig inspirere af bl.a. den 
danske arkitektskoletradition for årgangs- 
lokaler, makerspaces, åbne værksteder, 
laboratorier osv. Mange af de tidligere ‘tørre’ 
fagligheder arbejder i dag med projekt-
forløb, eksperimentelle designs, mock-ups 
og samarbejdsprojekter, der behøver denne 
form for rum for helt at kunne udfolde de 
samfundsmæssige potentialer, der ligger i 
eksperimenterende, udviklende og verdens-
vendt faglighed.

I Universitetsbyen på det tidligere Kommu-
nehospital indgår ’The Kitchen’ som et ambi-
tiøst eksempel på denne form for rum. Det 
er imidlertid vigtigt, at der i alle studiemiljøer 
etableres rum, hvor de studerendes enga-
gement kan udfolde sig på en mere fri og 

uformel måde end i de traditionelle under-
visningslokaler. 

Rum som kan indtages af de studerende for 
en kortere eller længere periode og danne 
ramme om fællesskaber og samarbejder 
mellem universitetet og byens borgere.

Samtidig er det vigtigt fortsat at prioritere 
rum til alt det, der allerede sker: Studenter-
organisationer, fagudvalg, foreninger, tids-
skrifter, fredagsbarer, fagdage osv. Vi er alle 
enige om, at den slags aktiviteter er værdi-
fulde, ja nærmest uundværlige for et aktivt 
og levende studiemiljø. Derfor skal vi hjælpe 
det på vej ved at tilbyde ildsjælene et sted 
at være.
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Anbefalinger
- Skab steder i alle studiemiljøer, hvor de studerendes 
engagement kan udfolde sig på en mere fri og ufor-
mel måde end i de traditionelle undervisningslokaler.

- Prioritér rum til alt det, der allerede sker: Studenter-
organisationer, fagudvalg, foreninger osv.
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KVALITET, KVALITET, KVALITET!
Alt, hvad vi i arbejdsgruppen har set på vores 
studiebesøg, bekræfter, at kvalitet i byggeri 
og i uderum er afgørende: Indretning, mate-
rialer, indeklima osv. Forskellen mellem det, 
der virker, og det der ikke virker, er omhu, 
kvalitet og helhedstænkning. 

Vi behøver ikke at bevæge os så langt 
væk for at finde et godt eksempel på,  

hvad gennemtænkt kvalitet betyder: Nyind-
retningen af Det Kgl. Biblioteks studie- og 
kantineområde i Aarhus viser, hvad omhu i 
materialevalg, farver, møblement og indret-
ning betyder for studieglæden. Her er skabt 
et arbejdsmiljø, hvor studerende, forskere 
og borgere gerne mødes.
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Anbefalinger
- Prioritér god arkitektur og professionel indretning både ude 
og inde.

- Temperatur, belysning, frisk luft og akustik er afgørende for 
arbejdsglæden.

- Skab spændende og inspirerende arbejdsrum.

- Prioritér varme kvalitetsmaterialer, der patinerer smukt og 
kræver minimal vedligeholdelse.

- Gennemtænk det samlede æstetiske udtryk, så der er en rød 
tråd i alt fra interiør og skiltning til farve på væggene.

- Integrér kunst fra begyndelsen af byggeprocessen.
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PÅ VEJ MOD FREMTIDENS AU
Det er en ny og stor udfordring at sikre syste-
matisk fokus på pædagogiske og lærings-
mæssige hensyn i alle byggeprocesser på 
AU.  

Undervejs i processen har arbejdsgruppen  
fået øje på nogle problemstillinger vedrø-
rende den overordnede styring af proces-
serne, som vi anbefaler undersøges 
nærmere, nemlig spørgsmålet om vi har den 
rette organisation, beslutningskompetence 
og økonomimodel til at indfri de gode ambi-
tioner på studie- og læringsmiljøets område 
på tværs af fakulteter og institutter. Det ligger 
uden for denne arbejdsgruppes kommis-
sorium at komme med konkrete løsninger 
på disse udfordringer, men vi vil anbefale, at 
man arbejder videre med dem i Styregruppen 
for Campus 2.0, hvor arbejdet med de store 
fysiske forandringsprocesser på campus alle-
rede er organiseret og struktureret i diverse 
spor, udviklingsprojekter, m.v.

Vi anbefaler derfor, at Campus 2.0 Master-
plansgruppen udvikler en metode og syste-
matik til at integrere arbejdsgruppens anbe-
falinger, sådan at vi sikrer, at de 10 principper 
og studieaktivitetstænkningen fremadrettet 

bliver systematisk indarbejdet i alle proces-
serne. Målet er jo at binde det fysiske og det 
sociale studiemiljø bedre sammen i fremti-
dens AU.

Vi vil foreslå, at man kombinerer studieak-
tivitetsmodellen med en skala-tækning, så 
vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om 
studieaktivitetsmodellen på alle niveauer 
i processerne, lige fra bord-klappens 
mikro-programmering af et undervisnings-
lokale til campus-planernes integration i 
byrummet. Inde og ude, stort og småt. Der 
bør anlægges den helt grundlæggende syns-
vinkel, at ’alle rum er læringsrum’. Det gælder 
også edu-it, som vi betragter som et skalér-
bart og programmerbart læringsrum på linje 
med de fysiske.

Samtidig bør alle byggeprocesser, ombyg-
ninger og ommøbleringer fortsat ske i tæt 
dialog med studerende, teknisk-administra-
tivt personale og undervisere. Men brugernes 
forslag og ønsker bør suppleres, kvalificeres 
– og nogle gange endda udfordres – ved 
inddragelse af andre faglige kompetencer, 
f.eks didaktikere fra de pædagogiske centre. 

SKALA-TÆNKNING
Byen og 
universitetet

Fakulteter

Campus 2.0

Rum og
uderum
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Den allersidste anbefaling er måske den 
vigtigste: Husk hverdagen! 

Hvis vi skal lykkes med Campus 2.0-ambiti-
onerne på uddannelsesområdet, skal ambi-
tionerne understøttes både til fest og til 
hverdag. Det er ikke nok at bygge nye under-
visningsfaciliteter i de store byggerier; det 
er også vigtigt at etablere en kultur, hvor vi 
på daglig basis udvikler undervisningen, de 
fysiske rammer og didaktikken overalt på 
universitetet. Det kræver smidig teknisk og 
administrativ understøttelse, og det kræver 
løbende pædagogisk opkvalificering af alle 

undervisere, ligesom det kræver en generel 
opmærksomhed på læringsmiljø blandt alle 
universitetets mange faggrupper.

Til gengæld mener vi, at en markant styrkelse 
af undervisningen og de fysiske rammer, den 
foregår i, er en afgørende konkurrencepa-
rameter for AU i konkurrencen med andre 
universiteter og uddannelsesinstitutioner om 
de dygtigste unge fra de faldende ungdoms-
årgange. Men vigtigst af alt er det forud-
sætningen for at kunne udvikle fremtidens 
læringsmiljøer til gavn for ansatte, stude-
rende og samfundet.

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN
OG SKALA-TÆNKNING

+
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Anbefalinger
- Overvej organisation, beslutningskompetence og økonomi-
model på studie- og læringsmiljøområdet.

- Kombinér studieaktivitetsmodellen med skala-tænkning.

- Sikre inddragelse af brugere og didaktiske kompetencer i 
både nybyggeri og daglig bygningsdrift.




