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Sammanfattning

lokalprogrammets utgångspunkter
Detta lokalprogram avser försörjningen av utbildningsloka-

ler inom Sahlgrenska akademin för perioden fram till unge-

fär 2030. Programmets syfte är att ange inriktning och prin-

ciper för utbildningslokalernas omvandling och utveckling.

Lokalprogrammet tar sin utgångspunkt i dagens lokalutbud 

och programsammansättning. Till detta läggs pågående och 

förväntade kommande förändringar inom och utanför ut-

bildningarna som har påverkan på studentgruppen och ut-

bildningarnas innehåll och genomförande. Såväl etablerade 

och kända som mer osäkra förändringar inkluderas.

Inom ramen för arbetet har vägledande principer för lokaler-

nas förändring utarbetats.

Lokalprogrammet har givits rubriken ”Utbildning i föränd-

ring” som en avspegling av att vi befinner oss i en tid då 

många grundläggande förhållanden kring utbildningarnas 

genomförande förändras.

Förändringsinriktning utbildningar
•	 Fakultetens bedömning är att grundutbildning-

arnas samlade volym framöver inte kommer att öka 

märkbart och huvudplaneringsscenariot är därför att 

mängden studenter vid grundutbildningar antas vara 

ungefär detsamma som idag.

•	 Sammansättningen av utbildningar kommer dock att 

förändras över tid. Nya utbildningar kommer att till-

komma, en del befintliga försvinner eller förändras. 

Detta är något som sker hela tiden med utgångspunkt 

från vårdens kompetensbehov. Ett exempel är den nya 

kompletterande utbildningen för sjuksköterskor från 

länder utanför EU/EES/Schweiz.

•	 Efterfrågan på fortbildning kommer att öka - dvs yrkes-

verksamma inom vården som deltar i kortare kurser för 

kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsförny-

else.

•	 Huvudscenariot är att andelen utbildningsprogram  - 

och mängden programstudenter - på campus kommer 

att vara ungefär densamma som idag. Detta är dock 

kopplat till att campus förmår utveckla sin attraktivitet 

som studiemiljö.

•	 Ur didaktiskt hänseende kommer ”katedralsföreläs-

ningar” att minska i omfattning medan grupparbete, 

peer learning och andra studentaktiverande pedagogi-

ker kommer att öka i omfattning.

•	 Utbildningarna ska vara studentcentrerade och detta 

innebär bland annat att Sahlgrenska akademin behö-

ver bli bättre på att möta elevers olika lärstilar och er-

bjuda en mångfald av lärsituationer.
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Definitioner och begrepp
•	 Lärmiljöer: Inbegriper, i den definition som 

vi använder i detta sammanhang, den totala 

fysiska miljön för studier och undervisning, 

dvs klassrum, föreläsningssalar, grupparbets-

utrymmen och studieplatser. Både formella 

undervisningslokaler och informella lokaler 

för egenstudier och eget arbete inkluderas. 

•	 Undervisningslokaler och undervis-
ningsmiljöer: syftar på de miljöer där didak-

tiska aktiviteter pågår, dvs platser där struktu-

rerad lärarledd undervisning bedrivs.

•	 Interprofessionellt lärande (IPL): vår-

dens professioner möts, lär och tränar tillsam-

mans för att utveckla förmågan att samarbeta 

runt patientens vårdprocess.

•	 ALC-sal: Active Learning Classroom: 
Innebär att klassrummet omvandlas till ett 

rum där studenter med aktivt teknikstöd kan 

samarbeta i regel placerade runt runda bord 

med plats för 6-8 studenter per bord. Koncep-

tet har från början utvecklats i USA, med bas 

på University of Minnesota.

Förkortningar
•	 SA: Sahlgrenska akademin

•	 SU: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

•	 FTV: Folktandvården

•	 NatFak: Naturvetenskapliga fakulteten

•	 GU: Göteborgs universitet

•	 PIL: Enheten för pedagogisk utveckling och 

interaktivt lärande vid Göteborgs universitet

•	 VFU: Verksamhetsförlagd utbildning

Avgränsningar
•	 Lokalprogrammet behandlar lokaler för teo-

retisk undervisning och studenters egna stu-

dier. Lokaler för praktisk färdighetsträning 

och laborationer behandlas inte i detta lokal-

program.

Förändringsinriktning lokaler

Den övergripande förändringsinriktningen för lokaler ska 

följa och understödja förändringsinriktningen för utbild-

ningarna. Det innebär att det framöver behöver bli mer 
av:

•	 Multisalar: Platta/flacka flexibla lärosalar från stor-

leken av klassrum (liten multisal) upp till hörsal (stor 

multisal), utformade för att möjliggöra växlingar mellan 

olika lärsituationer utan att behöva byta rum.  Multisa-

lar ska ge möjlighet att gå från introduktion till arbete i 

mindre grupper, för att sedan återgå till ny gemensam 

genomgång, men ska också ge bästa möjliga stöd till 

pulpetföreläsning, såväl som hela pass av grupparbete. 

Multisalar kan skapas genom konvertering av befint-

liga gradängsalar till flackare salar, genom att befintliga 

klassrum anpassas och genom att nya salar planeras 

med tillräckliga förråd, möblering och tekniskt stöd.

•	 Klassrum och seminarierum ska hållas utrustade med 

aktuell lämplig IT-utrustning som ger stöd för 

”blended learning”, ”omvända klassrum” och för un-

dervisning med stöd av AR och VR. Tekniklösningar 

måste vara enkla att förstå för alla som ska nyttja loka-

lerna. I möjligaste mån likvärdig och förutsägbar nivå 

av tekniklösning i samtliga salar - det ska räcka med ”ett 

knapptryck” .

•	 Grupprum och grupparbetsplatser i direkt och 

nära anslutning till klassrum, som underlättar växling 

mellan olika undervisningssituationer.

•	 Öppna grupparbetsplatser och studieplatser i de-

lade utrymmen.

•	 Gränsöverskridande sociala miljöer och mötes-

platser integrerade med lärmiljön. Sociala arenor och 

gemensamma vardagsrum är exempel på denna typ av 

platser.

•	 Learning commons / biblioteksmiljöer där 

coachad informationssökning kan kombineras med 

eget arbete och studier.

•	 ALC-salar där studentaktiva pedagogiker underlättas 

och stöttas av tekniska hjälpmedel och möblering.

FÖRäNDRINGSSTRATEGI
•	 Förändringar av lokaler ska ske inkrementellt (i många 

successiva steg) och utvärderas löpande.

•	 I direkt anslutning till utbildningslokalerna bör ett sam-

lat studentcentrum utvecklas, inkluderande nya studie-

platser för enskilda och grupparbeten, uppehållsrum 

med matplatser samt möjligheter att värma mat.
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Inledning och bakgrund

Inledning
Verksamhetslokaler är verktyg för verksamhetsutveckling. 

Förändringar i lokalerna - eller frånvaro av förändringar - 

påverkar verksamhetens inriktning, innehåll och genomför-

ande, direkt och konkret. När det gäller utbildningslokaler 

löper ett samband mellan lokalernas utformning och den 

didaktik och pedagogik som tillämpas. Lokalerna kan an-

tingen stimulera/möjliggöra eller försvåra/omöjliggöra olika 

former av undervisning.

Så hur ska utbildningarna utvecklas framöver? Att planera 

för framtidens utbildningslokaler vid Sahlgrenska akade-

min är oundvikligen kopplat till denna grundläggande fråga 

om utbildningarnas innehåll och genomförande.

Bakgrund
Sahlgrenska akademin (SA) är den största fakulteten vid 

Göteborgs universitet, med cirka 4500 studenter och 1750 

anställda. SA främjar människors hälsa genom utbildning 

och forskning inom områdena farmaci, medicin, odontologi 

och vårdvetenskap. Utbildningen bedrivs på grund-, avan-

cerad och forskarnivå. Vid akademin ges totalt 18 olika ut-

bildningsprogram inom hälsa, med läkarprogrammet som 

det största (1380 studenter) och sjukhusfysikerprogrammet 

som det minsta (35 studenter).

Programmen har sinsemellan stora variationer i utbild-

ningsinnehåll och upplägg och kursstorlekarna varierar från 

15 studenter till 130.

Fakultetens tidigare bedömning av utvecklingen är att det i 

framtiden kommer att behövas mer ytor för både teoretisk 

och praktisk undervisning.

Det täta samarbete som idag är etablerat mellan SU, FTV 

och SA är avgörande för att kvalitén på utbildningarna ska 

bli så hög som möjligt till gagn för alla parter. Högkvalita-

tiva utbildningar ger ett högt söktryck som i sin tur leder 

till kompetenta studenter, som senare kan bli eftertraktade 

medarbetare i verksamheten inom vården. 

Efter examen väntar livslång fortbildning och utveckling 

där ett samarbete mellan parterna också är en fördel. Även 

försörjningen av utbildningslokaler bör planeras i samma 

anda och mening av samarbete mellan avnämare och ut-

bildningsgivare. 

Förutsättningar och avgränsningar
I detta lokalprogram behandlas de utbildningslokaler som 

är till för den i huvudsak teoretiska och laborativa under-

visningen, samt studenters grupp- och egenstudier. De i 

huvudsak praktiskt inriktade undervisningsmomenten (kli-

nisk färdighetsträning) planeras för i det separata lokalpro-

grammet för ”Färdighetscentrum” (2017).

Göteborgs universitet får inte självt äga fastigheter. Genom-

förandet av lokalprogrammet är därför beroende av ett väl 

fungerande samarbete med fastighetsägarna. I nuläget nytt-

jar Sahlgrenska akademin lokaler i fastigheter som ägs av 

Akademiska Hus, Higab samt Västfastigheter.
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underlag
Som underlag för detta lokalprogram har nuläge, behov och 

framtidsperspektiv från verksamheten samlats in genom en 

kombination av metoder: 

•	 Lokalinventering

•	 Intervjuer med lärare och bokningsansvariga.

•	 Bokningsstatistik har tagits fram ur systemet TimeEdit.

•	 Prövning av framtida lokalutbud gentemot olika fram-

tidscenarion.

•	 Under våren 2018 har tre workshopar genomförts  med 

verksamhetsföreträdare. (se bilagor)

•	 Enkät till alla programansvariga (se bilagor)

En löpande omvärldsanalys har bedrivits och denna har 

dokumenterats på en särskild blogg (sahlgrenskaakademin.

inobi.se). Inom omvärldsanalysen har även genomförts en 

genomgång av angränsande arbeten med att utveckla ut-

bildningslokaler inom andra institutioner (kapitel 4).

Underlag från tidigare och parallellt pågående arbeten har 

inhämtats och inarbetats i analys och förslag:

•	 Projekt Medicinareberget, undervisningslokaler - rap-

port från IPL-kommittén 2015

•	 Förstudie Naturvetenskap Life

•	 Kvalitetsuppföljning studentcentrerat lärande

•	 Hur mår du - på riktigt? Tvärsnittsstudie om studie-

miljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins 

studenter (2017)

•	 Med studenten i centrum - Biomedicinska bibliotekets 

process mot förnyad pedagogisk metod och utform-

ning av undervisningssalar (ALC)

•	 Förstudie Sahlgrenska Life (2017)

Vägledande och styrande ramverk och dokument har inklu-

derats i underlaget:  

•	 Göteborgs universitets Strategiska Lokalförsörjnings-

plan 2016-2040

•	 Pedagogiskt idéprogram för GU

•	 Campusplan Medicinareberget

•	 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra 

Götaland 2025 (VGR)

•	 VGR:s kompetensförsörjningsplan

Studentexpansionen vid 
medicinska fakulteten (SA) i 

ett längre tidsperspektiv

epok   antal studenter

1940-tal  40

1970-tal  1500

2010-tal  4500
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De främsta utmaningarna i arbetet
De främsta svårigheterna och utmaningarna med att upp-

rätta detta lokalprogram för framtidens utbildningslokaler 

har enligt vår mening varit:

1. Dimensionering. Både avseende antal rum och stor-

lek på rum och vilken hänsyn som skall tas till den stora 

inverkan som “peaklaster” (terminsstart) har på dimen-

sioneringen. Dimensioneringen av antal rum och stor-

lek på rum är svår därför att det påverkas i så hög grad 

av externa förutsättningar: kan finansieringsmodeller 

utformas förändras för att möjliggöra mindre grupper? 

Kommer studentantalet att öka, minska eller vara kon-

stant? I slutändan är det också vägval kring pedagogis-

ka upplägg som avgör detta.

2. Beroenden av andra projekt. Utanför detta lokal-

programs pärmar planeras i skrivande stund flera an-

dra större projekt med direkt påverkan: sammanlägg-

ning av Naturvetenskapliga Fakulteten (NatLife) till 

Medicinareberget, planering av flytt från Hälsovetar-

backen, samt planering för Sahlgrenska Life - innehål-

lande stora ytor för tvärsektoriell samverkan, forskning, 

vård och utbildning. Det planeras även för en flytt av 

dagens miljöer för klinisk träning till ett nytt avancerat 

färdighetscentrum. Dessa projekt är i sin tur omgivna 

av osäkerheter som handlar om allt från tidsramar till 

innehåll och genomförande.

3. Svårt få en överblick. Den tredje stora svårigheten för 

arbetet har handlat om svårigheterna att skaffa sig en 

rimligt god bild av hur lokalerna faktiskt används idag. 

Olika bokningssystem och olika huvudmannaskap för-

svårar etablerandet av en helhetsbild, liksom det fak-

tum att en lokalbokning egentligen inte säger något om 

huruvida lokalen har utnyttjats i slutändan, eller vilken 

storlek gruppen som nyttjade lokalen hade. En viktig 

uppgift i arbetet har därför varit att försöka etablera en 

övergripande bild.

2

”Undervisningsformen styrs idag alltför ofta 
av lokalbegränsningar och inte utifrån önskad 
pedagogik och innehåll.”

- ÅTERKOMMANDE KOMMENTAR
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hur ska Framtidens utbildningsmiljöer se ut? workshop 
i februari 2018 som en del av arbetet med att utarbeta 
lokalprogram för utbildningslokaler vid sahlgrenska 
akademin.
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Verksamhetsbeskrivning

I detta stycke beskrivs Sahlgrenska akademins 18 utbild-

ningsprogram i bokstavsordning med fokus på respektive 

utbildnings sammansättning, innehåll och genomförande, 

samt användning och behov av utbildningslokaler. I vissa fall 

ges även en kort beskrivning av initierade och pågående för-

ändringar inom programmet.

Apotekare / farmaci
Antal studenter: 450
Antagning per år: 105 (höst, sjunker efter första terminen till 80)
Programlängd: 10 terminer

Apotekarprogrammet är en institutions-, fakultets- och läro-

sätesövergripande utbildning med hög grad av schemalagd 

undervisning. Studenterna har i de flesta kurser gemensam-

ma föreläsningar flera timmar varje dag. Därmed behövs en 

stor hörsal (cirka 100 platser) under större delen av dagen 

för var och en av utbildningens sju första terminer.

Termin 8 består av valbara kurser, då blir grupperna mindre 

(ca 15-30 studenter) men i gengäld behövs då fler salar (3-4 

st lärosalar). Under termin 9 (examensarbete) samt termin 

10 (apotekspraktik/VFU) är behovet av undervisningssalar 

litet och samlat till ett fåtal dagar. Cirka 75% av utbildnings-

tiden är schemalagd och ungefär 50% lärarledd.

Delar av undervisningen är till sin natur laborationsinten-

siv och kräver lämpliga lokaler för organisk, oorganisk och 

analytisk kemi. Detta omfattar de kurser inom kemi som i 

nuläget läses vid Naturvetenskapliga Fakulteten. Även gale-

nisk farmaci/kemi ingår i utbildningen. Dessa kurser ges vid 

Chalmers Campus Johanneberg. 

I helhetsbilden ska även inkluderas en kompletteringsut-

bildning för personer med utländsk apotekarutbildning, 

som tar in drygt 20 studenter en gång per år. Gruppen sam-

läser till stor del med kurser vid apotekarprogrammet, men 

behöver under cirka 2 halvdagar per vecka en egen sal.

Dessutom ges vid naturvetenskapliga fakulteten ett recep-

tarieprogram (ca: 60 studenter, 3 år). En del av receptarie-

programmets kurser läses vid Sahlgrenska akademin.

arbetsterapeut
Antal studenter: 150
Antagning per år: 60 (höst)
Programlängd: 6 terminer

Undervisningen inom programmet bedrivs på Hälso-

vetarbacken. Programmets pedagogiska modell bygger 

på ett studentaktiverande upplägg som innebär kortare 

introducerande föreläsningar och i anslutning till detta 

grupparbete/workshop. Denna pedagogik underlättas om 

grupparbetsplatser och flexibla workshopsalar finns i 

närheten av föreläsningssalen, alternativt att föreläs-

ningssalen med enkelhet kan ställas om till grupparbete. 

Beskrivning och analys av dagens utbildningsprogram 
utbildningsmiljöer, verksamhet och lokalanvändning.

3
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Dagens utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin



11

ANTAL STUDENTER PER PROGRAM

KURSSTORLEKAR (2018)
Antal studenter per kurs (planeringstal) vid programmet ett halvår efter programstart

PÅ grund av planerat överintag är siffran inte densamma som antal antagna.

antal antagna studenter vid terminsstart i bakomliggande nedtonad stapel.
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Föreläsningar ges för helklasser (50-60 studenter) medan 

redovisningar av uppgifter brukar ske i halvklass (30 stu-

denter) och seminarier sker i grupper om cirka 16 studenter.

Under den treåriga programtiden är studenterna schema-

lagda för totalt omkring 250-300 föreläsningar. Av totalt 

180 hp är 30 hp Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) då 

studenterna inte vistas på campus.

AUDIONOM
Antal studenter: 70
Antagning per år: 30 (höst)
Programlängd: 6 terminer

Undervisningen inom programmet bedrivs på Hälsovetar-

backen. Utbildningen är tvärvetenskaplig och inkluderar 

kurser inom ämnen som lingvistik, medicin, psykologi och 

teknik, vid sidan av huvudområdet audiologi. Därutöver 

ingår andra för professionen viktiga moment, som likabe-

handling och normkritik, mänskliga rättigheter och hållbar 

utveckling. 

Audionomer ingår i team i hälso- och sjukvården med lä-

kare, pedagoger, psykologer och tekniker.

För undervisningen i helklass behövs klassrum med 25-30 

platser. Salarna måste ha god akustik, vilket det råder brist 

på i Hälsovetarbacken. Vissa moment i utbildningen är nät-

baserade.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är utspridd 

över hela utbildningstiden i block om 2-4 veckor. 

barnmorska 
Antal studenter:  98
Antagning per år:  43 (höst och vår)
Programlängd: 3-4 terminer

Barnmorskeutbildningen är ett specialistprogram. För an-

tagning krävs svensk legitimation som sjuksköterska. Ut-

bildningen omfattar 90 hp. Sedan 2015 ges även ett master-

program med 14 platser som bygger på med en fördjupande 

termin inom reproduktiv och perinatal hälsa, till totalt 120 

hp. Programmen läser tillsammans under de första ett och 

ett halvt åren. 

Den teoretiska utbildningen bedrivs i sin helhet i Hälsove-

tarbacken. Under termin 1-3 behövs föreläsningssal med 40 

platser, samt grupparbetsrum/platser i nära anslutning för 

grupper om 10 personer. För vissa seminarier behövs semi-

narierum med 15-20 platser. För masterutbildningen (ter-

min 4) behövs föreläsningssal / rum med 10 platser. 

Sedan 2015 har platserna på barnmorskeprogrammet mer 

än fördubblats. Studenterna är mycket motiverade och av-

hoppen är få.

biomedicinsk analytiker
Antal studenter: 165
Antagning per år: 80
Programlängd: 6

Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar 180 hp, varav 

30 hp utgör VFU. Antagning sker på hösten.

Programmet har två inriktningar, mot laboratoriemedicin 

respektive klinisk fysiologi. Inom inriktning laboratorieme-

dicin är VFU koncentrerad till i huvudsak två kurser under 

tredje året. Inom inriktning klinisk fysiologi är VFU fördelad 

på alla inriktningsspecifika kurser från och mer år två.  Av 

60 studerande går cirka 40 stycken till inriktning laborato-

riemedicin och 20 stycken till inriktning klinisk fysiologi. 

Undervisningen på BMA-programmet bygger på en bland-

ning av föreläsningar, basgruppsarbete, gruppövningar/-

träffar/-uppgifter, seminarier, redovisningar (muntliga/

skriftliga, power point, poster), laborationer (i grupp och 

individuellt), demonstrationer, metodövningar/praktiska 

övningar och individuella studier och övningar.

3
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Färdighetsträning för tandläkare i odontologen 
tandläkare är ett av totalt 18 utbildningsprogram 
vid sahlgrenska akademin.
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dietist
Antal studenter: 123
Antagning per år: 55
Programlängd: 6/10 terminer

Institution: Institutionen för Medicin

Undervisningen inom programmet bedrivs främst på Medi-

cinareberget.  Dietistprogrammet är av tvärvetenskaplig 

karaktär och har stark relation till såväl naturvetenskapliga 

– medicinska ämnen som biokemi, fysiologi, livsmedelsve-

tenskap och sjukdomslära som ämnen av mer beteendeve-

tenskaplig karaktär.

Av programmets 180 högskolepoäng utgör VFU 22,5 hög-

skolepoäng, spridd över terminerna med tyngdpunkten på 

termin fem och sex,

Dietistprogrammet strävar efter att inkludera praktiska 

moment (laborationer, övningar etc.) på varje kurs varvat 

med föreläsningar och seminarier. Seminarierna har en 

stor variation i såväl innehåll som pedagogisk utformning. 

Självständigt arbete förekommer mest frekvent mot slutet 

av programmet.

Dietistprogrammet upplever att undervisningen ofta får an-

passas till vilka lokaler som finns att tillgå och att det råder 

dålig total tillgång till lokaler, samt att möbleringen är otids-

enlig och att tekniken i många rum är opålitlig.

MASTERPROGRAM
Antal studenter: 
Antagning per år:  80 (höst)

Programlängd: 2-4 terminer

•	 Masterutbildning inom Folkhälsa - start HT 2018. Två-

årig master med ca 30 antagna/år.

•	 Internationellt masterprogram i Global hälsa, 20 an-

tagna / år, 120 hp.

•	 Masterprogram i affärsskapande och entreprenörskap 

inom biomedicin: 10 antagna/år. 

fysioterapi
Antal studenter: 240
Antagning per år: 100 (höst och vår)

Programlängd: 6 terminer

Undervisningen inom programmet bedrivs på Hälsovetar-

backen. Den schemalagda undervisningstiden ligger på 18-

22 timmar per vecka i stort sett i samtliga kurser.

Undervisningsformerna inom programmet baseras på 

självreglerat lärande. Studenterna betraktas som aktivt kun-

skapssökande och förändringsbenägna, med ett medvetet 

och kritiskt värderande förhållningssätt till kunskap.

Lokalmässigt efterlyser programansvariga möjlighet att ha 

hemklassrum och tillgång till lokaler som går att använda 

både för praktiska kliniska övningar och som föreläsnings-

sal.

Fysioterapeutprogrammet är under de kommande åren pla-

nerat att successivt expandera antagningen, med ett plane-

ringstal på ca 135 studenter för år 2022 (antagning höst och 

vår).

Kompletterande utbildning för 
sjuksköterskor från länder utan-
för EU/EES/Schweiz
Antal studenter: 25
Antagning per år: 25 (höst)

Programlängd: 2 terminer

Utbildningen vänder sig till personer med en avslutad sjuk-

sköterskeutbildning från länder utanför EU/EES/Schweiz 

och syftar till att studenterna efter slutförd utbildning skall 

kunna uppvisa den kunskap och förmåga som krävs för 

sjuksköterskeyrket i Sverige. Efter godkänd utbildning kan 

studenterna ansökan om svensk sjuksköterskelegitimation 

hos Socialstyrelsen. 

Under den ettåriga utbildningen deltar studenterna i cirka 

150 föreläsningar och genomför ett antal grupparbeten. Av 

totalt 60 hp är 24 hp VFU.

3
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LOGOPED
Antal studenter: 100
Antagning per år: 30 (höst)
Programlängd: 8 terminer

Logopedprogrammet är indelat i kurser inom lingvistik, 

psykologi, samt allmän och speciell medicin, som läses inte-

grerat med kurser inom huvudområdet logopedi.

Undervisningsformerna utgår från ett studentaktiverande 

och studentcentrerat perspektiv och  är därför till stor del 

sådana som syftar till att ge en djupinlärning, kritiskt tän-

kande och utveckling av färdigheter: seminarier, kliniska 

dialoger kring patientfall, laborationer och workshops. 

Dramapedagogiska övningar ges ett stort utrymme under 

inledningen av utbildningen. Träning av röst och tal löper 

genom hela programmet.

Programmet är fyrårigt, med examensarbete under sista 

terminen. De sex första terminernas kurser är på grundnivå 

och de två sista terminernas på avancerad nivå. Program-

met leder både till en yrkesexamen och till en generell exa-

men och förberedelse för fortsatt utbildning på forskarnivå. 

Av totalt 240 högskolepoäng är 33 hp VFU, som sker med 

start från termin 3. VFU ges i fem olika perioder om fyra 

veckor vardera.

Interprofessionellt lärande sker främst genom samarbete 

med läkarprogrammet under kursen Kommunikationsana-

lys, men även i samarbete med audionom, arbetsterapi och 

fysioterapiprogrammen.

För undervisningen i helklass behövs klassrum med 25-30 

platser, samt tillgång till lämpliga utrymmen för grupparbe-

ten och seminarier.  Klassrum måste enkelt kunna växlas 

om från introduktion till praktiska övningar.

LÄKARe
Antal studenter: 1380
Antagning per år:  167 (intagning höst och vår)
Programlängd: 11 terminer

Läkarprogrammet är Sahlgrenska akademins största och 

längsta utbildningsprogram. Intagning sker två gånger per 

år och varje kurs på programmet ges två gånger per år,  höst 

och vårtermin. 

spikade avhandlingar vid institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa i hälsovetarbacken. Institutionen är en av 
universitets yngsta och blev en del av GU när dåvarande 
vårdhögskolan gick in i Göteborgs universitet. Institutionen 
bildades som en del av SA 2006 och har idag totalt omkring 1500 
studenter.



16

Läkarprogrammets största lokalbehov infaller vid termins-

starter och kursintroduktioner. Som mest behövs vid dessa 

tillfällen tillgång till föreläsningssal för 190 personer (enskilt 

tillfälle) och som regel 150 personer. Läkarprogrammet upp-

ger att det råder brist på bra föreläsningssalar i denna stor-

lek. För att kunna bedriva en studentaktiverande pedagogik 

behöver det i anslutning till föreläsningssalarna finnas till-

gång till 15 grupprum med plats för 10 studenter i varje.

I de flesta kurser ges dock  föreläsningar främst för halvklass 

eller mindre grupper. Då är behovet istället en föreläsnings-

sal med plats för 75 personers, som behöver nyttjas 2 ggr per 

föreläsning.

Läkarprogrammet upplever att det ofta är svårt att få tag i 

lokaler, speciellt avseende seminarierum och grupprum. 

I praktiken använder programmet både universitetets och 

sjukvårdens lokaler för att kunna utöva alla undervisnings-

aktiviteter. Läkarprogrammet uppger att man skulle behöva 

fler salar med plats för 35-40 studenter, som går att möblera 

så att studenterna sitter i grupper för seminarier i halvklass.

Som grundutrustning önskas att alla lektionssalar har ett 

tillräckligt antal platser så att varje person kan sitta med en 

egen skrivyta och anteckna. Salarna ska innehålla lärarda-

tor, högtalarsystem, projektor, helst whiteboard. Det behö-

ver finnas tillräckligt med mickar för att flera föreläsare ska 

kunna tala samtidigt.

röntgensjuksköterska
Antal studenter: 100
Antagning per år: 40 (höst)
Programlängd: 6 terminer

Undervisningen bedrivs på Hälsovetarbacken och omfattar 

180 högskolepoäng. Det är en akademisk yrkesutbildning 

som leder till en yrkeslegitimation som röntgensjuksköter-

ska samt en generell examen på kandidatnivå. Studierna 

bedrivs på helfart. 

studiemiljö i lnc-huset på medicinareberget. Här bor även 
sektionen för farmakologi som ingår i Institutionen fÖR 
NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI. instittutionen ansvarar för 
fem utbildningsprogram: Apotekare, arbetsterapeut, audionom, 
fysioterapeut, logoped.
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Utbildningen omfattar såväl teoretisk som verksamhetsför-

lagd utbildning, praktik. Undervisningen sker i form av fö-

reläsningar, grupparbeten, seminarier, metodövningar och 

fältstudier.

Redan första terminen läggs tyngdpunkten på radiografi 

som kompletteras med kurser om hälsa och ohälsa och hur 

den kunskap som en röntgensjuksköterska har kan värde-

ras och kommuniceras. Andra terminen handlar om män-

niskan: anatomi, fysiologi, biomedicin och somatisk vård.

Under fortsatt utbildning fördjupas kunskaperna i radio-

grafi inklusive teknik, undersökningar och diagnostik, men 

även ledarskap, förbättringskunskap och pedagogik samt 

ett examensarbete.

Programmets lokalbehov är en blandning av vanliga före-

läsningssalar och KTC. Examinationer är både skriftliga och 

praktiska.

sjuksköterska
Antal studenter: 713
Antagning per år: 140 (höst+vår)
Programlängd: 6 terminer

Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på helfart. Undervisning 

och föeläsningar varvars med andra former av läraktivteter 

som grupparbeten, seminarier, workshops, färdighetsträ-

ning samt VFU.  Av totalt 180 hp är 46 hp är VFU.

Det första studieåret ägnas åt en introduktionskurs i om-

vårdnad, humanbiologi, personcentrerad vård vid symtom 

och tecken på ohälsa liksom åt de metoder vården förfogar 

över. År två är fokuserade på omvårdnad och det tredje och 

avslutande året ger insikter i vetenskaplig metod och ledar-

skap.

Den teoretiska undervisningen ges i huvudsak på Hälsove-

tarbacken. Sjuksköterskeprogrammet är ett stort program 

med stora kursstorlekar. Detta innebär i nuläget att man 

ofta behöver använda lokaler långt bort för att få tillgång till 

lokaler i tillräcklig storlek (150 platser). Programmet upple-

ver svårigheter att få tag i tillräckligt med grupprum.

specialistsjuksköterska
Antal studenter: 228
Antagning per år: 228
Programlängd:  2 terminer

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en ettårig utbildning 

på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor med to-

talt 11 olika inriktningar varav vissa studeras på helfart och 

andra på halvfart. Programinriktningarna har cirka 20 plat-

ser vardera.

Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen 

och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompe-

tensområde, samt ger grund för fortsatta studier på master- 

och forskarnivå. 

Inriktningarna anestesisjukvård, intensivvård, operations-

sjukvård och distriktssköterska omfattar 60-75 högskolepo-

äng, och är campusförlagda.

Övriga inriktningar (diabetesvård, hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkolo-

gisk vård, psykiatrisk vård och vård av äldre) ges på halvfart 

och är i hög grad nätbaserade, men innehåller också närträf-

far på campus.

Sjukhusfysiker
Antal studenter: 30
Antagning per år: 12
Programlängd: 6 terminer (termin 5-10)

Utbildningen som leder till att man blir legitimerad sjukhus-

fysiker består av många tvärvetenskapliga ämnesområden. 

Totalt är utbildningen på fem år, där de två första åren inleds 

med ämnesområdena fysik, matematik och programme-

ring. Efter de två inledande åren blir utbildningen mer inrik-

tad mot de fyra kliniska områdena: Röntgenfysik, MR-fysik, 

Nuklearmedicinsk fysik och Strålbehandling.

Programmets föreläsningar och laborationer utförs i loka-

ler på SU (radiofysikhuset). Programmet upplever att före-

läsningssalarna är hårt utnyttjade och i vissa fall för små. 

Studenternas uppehållsrum är för litet. VId föreläsningar 

behövs en sal med plats för 20 studenter, vid laborationer 

labb med plats för 3-4 personer.

Ämnet sjukhusfysik befinner sig i ständig och snabb för-

ändring och utveckling, och många nyutexaminerade sjuk-

husfysiker fortsätter med doktorandstudier men är också 

eftertraktade av kärnkraftsindustrin, strålsäkerhetsmyndig-

heten och industrin.
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tandläkare
Antal studenter: 470
Antagning per år:  75 (höst och vår)
Programlängd: 10 terminer

Tandläkarprogrammet omfattar 300 högskolepoäng. Efter 

avklarad utbildning utfärdas legitimation av Socialstyrelsen. 

Den pedagogik som tillämpas innebär en problematisering 

av utbildningens innehåll och olika undervisningsformer 

för olika innehåll och sammanhang. Studenterna får genom 

möjlighet till tidig inblick i klinisk verksamhet som ett led 

i utvecklingen av en helhetssyn och förståelse för behovet 

av integrering av teori och praktik. Under hela utbildningen 

finns studentaktiverande moment som bidrar till träning i 

kritiskt tänkande, självständighet och eget ansvarstagande 

för studierna. Den klinikrelaterade delen av utbildningen 

omfattar totalt ca 130 hp, varav den övervägande största 

delen bedrivs vid Odontologens utbildningskliniker (ca 90 

hp). Huvuddelen av kurserna läses i Odontologen.

Tandläkarprogrammet är en bred utbildning med stora möj-

ligheter att jobba inom flera olika branscher efter examen

tandhygienist
Antal studenter: 90
Antagning per år: 50 (sjunker till 30 efter första läsåret)

Programlängd: 6 terminer

Under den treåriga programtiden är studenterna schema-

lagda för omkring 230 föreläsningar (40-45 % av utbild-

ningstiden) och 75 seminarietillfällen. Ungefär 25 timmar 

per vecka är schemalagd undervisning. Majoriteten av före-

läsningarna hålls för helgrupp och i vissa kurser läser stu-

denterna tillsammans med Tandtekniker och tandläkare. 

Gemensam undervisning sker även i fysiologi med Logo-

pedstudenter.

Under det första året dominerar biologiska baskurser. På 

schemat står ämnen som anatomi, biokemi och mikrobio-

logi, men även orala ämnen som cariologi, parodontologi 

och odontologisk materialvetenskap. Därefter ingår prak-

tiska moment och patientkontakt varje termin. Termin tre, 

fyra och fem läser studenterna ämnen som klinisk närings-

lära, barntandvård och klinisk bettfysiologi. Studenterna får 

också lära sig lägga bedövning och ta mikrobiologiska prov.

Huvuddelen av kurserna läses i Odontologen. Av 180 hp är 

53 hp VFU som till större delen är förlagd till Ondontolgens 

egna utbildningskliniker. Programmet leder till yrkesexa-

men och Odontologie kandidatexamen i Oral hälsa

tandtekniker
Antal studenter: 60
Antagning per år: 32 (höst)
Programlängd: 6 terminer

Under den treåriga programtiden är studenterna schema-

lagda för omkring 90 föreläsningar, ett 15-tal seminarier och 

workshops och cirka 900 timmar praktiska laborationer. Av 

totalt 180 hp är 45 hp VFU (1,5 terminer). Vid föreläsningar  

med helklass behövs föreläsningssalar med plats för 25 per-

soner. Under termin 1 och 2 behövs föreläsningssalar med 

plats för 35 respektive 30 personer.
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utbildningskliniken odontologen
Interiör från den moderna och välutrustade 
utbildningskliniken på odontologen. Här 
understödjer miljön ett studentaktiverande 
arbetssätt på ett bra sätt.
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Under denna rubrik beskrivs dagens utbud av undervisnings-

lokaler och andra lärmiljöer som nyttjas för teoretisk under-

visning och självstudier inom Sahlgrenska akademin, på 

Medicinareberget och Sahlgrenska sjukhuset.

hörsalar (60-218 platser)
I nuläget finns totalt 22 hörsalar på Medicinareberget och 

Sahlgrenskaområdet (7 på Sahlgrenska, 2 i Hälsovetarback-

en och 13 i Medicinarelängan). Ytmässigt står hörsalarna för 

45% av den totala ytan av utbildningslokaler och platsmäs-

sigt för 53% av det totala antalet sittplatser. 

De flesta av de stora salarna är utformade som gradängsitt-

ningar. Endast Lagerbladet och Jubileumsaulan på Sahl-

grenskaområdet är platta. Ytan varierar från 90 kvm till 325 

kvm. I princip samtliga hörsalar är i varierande grad otill-

gängliga och saknar fullgott utbud av eluttag.

lärosalar (40-90 platser)
I nuläget finns inom området 17 lärosalar, varav 10 på Häl-

sovetarbacken, 6 på Odontologen och 1 i Medicinarelängan. 

Ytmässigt står lärosalarna för 20% av den totala ytan och 

platsmässigt för 19% av det totala antalet sittplatser. Rums-

storleken varierar från 90 till 180 kvm 

På Hälsovetarbacken har lärosal 7022 möblerats med små 

runda bord utspridda i klassrummet. Detta är en enklare 

och mindre tekniktung variant av ALC-sal (se nedan) som 

flera lärare uppger att man uppskattar och nyttjar mycket.

ACTIVE LEARNING CLASSROOMS
På Biomedicinska biblioteket finns sedan augusti 2016 två 

ALC-salar, Ada (30 platser) och Beda (25 platser) där all un-

dervisning på biblioteket bedrivs. Inom ramen för bibliote-

kets undervisning har samtliga programstudenter på Sahl-

grenska akademin deltagit i undervisning i salarna.

ALC-salarna är även tillgängliga som studieplatser när de 

inte är bokade för undervisning. Det är även möjligt för lä-

rare på GU att boka salarna för egna kurser när de inte an-

vänds i bibliotekets undervisning.

Datorsalar
Totalt finns inom området sju datorsalar, varav tre i Medici-

narelängan, två i Hälsovetarbacken och två på Sahlgrenska-

området (Öronhuset). Lokalerna i Öronhuset används inom 

kursen i radiologi, med arbetsstationer och programvara 

som gör dem särskilt dedikerade för detta specifika ända-

mål. Nuvarande undervisningslokaler för radiologi kommer 

att försvinna om nybyggnation över Per Dubbsgatan ge-

nomförs och behöver då ersättas i nytt läge.

grupprum och seminarierum samt 
studie- och grupparbetsplatser
Under denna rubrik redovisas utbudet både av grupprum, 

öppna grupparbetsplatser och studieplatser i gemensamma 

ytor.

Under den gångna 20-årsperioden har utbildningsmiljön 

kompletterats med fler grupprum. 

I Medicinarelängan finns totalt cirka 1170 platser1 i grupp-

rum och delade utrymmen där studenter kan bedriva själv-

studier, umgås och grupparbeta. Majoriteten av dessa plat-

ser (610 st) finns i grupprum. 90 platser är en del av café 

Anatomen och därmed under delar av dagen reserverade 

för caféets lunchgäster. 112 platser finns i studentköken och 

resten (354 platser) finns i delade och gemensamma ytor i 

korridoren, på lågdelarnas loft och i studietorget vid LNC.

Biomedicinska biblioteken är en självständig enhet som 

ingår i Göteborgs universitetsbibliotek. Bibliotekens lokaler 

är mycket flitigt använda av studenterna och spelar en stor 

roll för totalen och inkluderas därför i denna sammanställ-

ning. På Biomedicinska biblioteket finns 260 studieplatser  

(varav 14 i den tysta läsesalen på plan 4) och 41 publika 

stationära datorer. De vanliga läsplatserna får användas av 

vem som helst och bokas inte i förväg. Utöver detta finns 

fem grupprum fördelade på två våningsplan.
1 Inventering utförd mars 2018

Dagens utbildningsmiljöer

3
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hörsal lärosal seminarierum grupprum undervisningslab datorsal

Mätt i antal platser

Mätt i antal kvadratmeter

överblick fördelning på lokaltyper, dagens utbildningslokaler

hörsal
2473 platser / 53 %

lärosal
879 platser / 19 %

Seminarierum
577 platser / 12 %

Grupprum
519 platser / 11 %

LABB
95 platser / 2 %

datorsal
117 platser / 3 %

hörsal lärosal seminarierum grupprum undervisningslab datorsal

hörsal
3830 kvm / 45 %

lärosal
1758 kvm / 20 %

Seminarierum
1191 kvm / 14 %

Grupprum
770 kvm / 9 %

LABB
752 kvm / 9 %

datorsal
262 kvm / 3 %
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På studietorget i Hälsovetarbacken, som också ingår i UB, 

finns sammantaget 185 studieplatser, varav 85 i 13 stycken 

grupprum och 16 i den tysta läsesalen på övre balkong. De 

öppna studieplatserna får användas utan bokning. Grupp-

rumen bokas, vilket kan ske tidigast en vecka i förväg. Utö-

ver detta finns i 57 arbetsplatser med stationära datorer.

Inom biomedicinska biblioteken finns även två st. lässtu-

dios för studenter m fl med funktionsvariationer. Dessa rum 

är utrustade med särskilda tekniska hjälpmedel.

Externa lokaler
I denna sammanställning över undervisningslokaler och 

lärmiljöer inkluderas inte de externa lokaler som bokas via 

andra system, exv. Östra sjukhuset, Studenternas hus, Vasa-

parken, Draken, tentasalarna på Viktoriagatan, Geovetar-

centrum, konferenscentrum Wallenberg m fl. Sammantaget 

innebär det att det finns ett ”mörkertal”  avseende den totala 

användningen av lokaler för teoretiska undervisningsmo-

ment.

På Sahlgrenskatomten finns 11 st bokningsbara sjuk-

husgemensamma hörsalar/mötesrum i storleksordningen 

från 10 platser till 213 platser. Statistik för användningen av 

dessa hämtas ur ett separat system kopplat till SU. Utöver 

det finns även undervisningslokaler som tillhör de olika 

verksamhetsområdena. Dessa utrymmen inkluderas inte i 

lokalprogrammet.

Kommunikationsteknik
I tekniskt hänseende har de flesta lärosalar under den se-

naste 20-års perioden försetts med projektorer och fasta 

datorer för föreläsare, samtidigt som WIFI har byggts ut. 

Studenterna har övergått till att anteckna med datorer och 

detta har gjort att brist på eluttag i klassrum har blivit ett 

nytt problem.  Under de senaste åren har några få ALC-salar 

tillkommit och en inspelningsstudio för Flipped Classroom 

mm har inrättats på Medicinareberget, men ännu inte tagits 

i bruk.
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överblick dagens utbildningslokaler för teoretisk undervisning

utbildningslokaler för teoretisk undervisning
i kartan illustreras samtliga lokaler på 
medicinareberget och sahlgrenskaområdet som 
nyttjas för undervisning av sahlgrenska akademins 
utbildningsprogram. huvudmannaskap för lokalerna 
varierar.

Gradäng/ Hörsal platt lärosal seminarie/grupprum specialsal

HÄLSOVETARBACKEN

medicinarelängan

odontologen

Sahlgrenska

NULÄGE
Antal undervisningslokaler av olika storlek och slag

konferenscentrum wallenberg
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3

I detta stycke redovisas de problem, brister och begränsningar 

som uppmärksammats i dagens utbildningsmiljöer. Under-

laget består av genomförd inventering, intervjuer, enkät och 

workshops.

medicinarelängan
Medicinarelängan är i sin kärna en arkitektoniskt väl sam-

manhållen 50-talsanläggning. Med en karaktäristisk ”knäck 

på midjan” följer den 300 meter långa korridoren den ber-

giga terrängens höjdrygg och förbinder de fem högre fors-

karhusens markplan. Årsringar runt längan har tillkommit 

framförallt under 90-talets expansion, men ryggraden be-

står än i dag relativt intakt från 50-talet och bär därmed ett 

starkt folkhemshistoriskt uttryck.

Som utbildningsmiljö betraktat finns det samtidigt en del 

övergripande problem och utmaningar i miljön.

Ett generellt problem är längans horisontella utbredning 

och de långa avstånd som följer av detta. Detta alstrar vis-

serligen en hel del rörelser till fots genom lokalerna, vilket 

kan vara positivt ur flera avseenden (hälsa och möten), men 

de stora avstånden påverkar även lokalutnyttjandet negativt 

då lokaler i ena änden av komplexet står outnyttjade medan 

det kan vara överbelagt i andra änden. 

Trängseln och den relativt sparsmakade inredningen 
i den långa korridoren medför att denna i nuläget fungerar 

mindre bra som miljö för grupparbeten eller egna studier. 

Korridoren upplevs som bullrig och breddmåtten är för små 

i förhållande till antalet studenter och forskare som rör sig 

och vistas här. 

Bristande tillgänglighet. Dessvärre förekommer i Medi-

cinarelängan både gradängsalar och seminarierum som i 

flera fall endast kan nås via trappor. I vissa fall har en till-

gänglighetsanpassad entré ordnats via en bakväg som nås 

via stora omvägar (exempelvis hiss ned till källarplan i helt 

annat läge, därefter transport i separat korridor).

Många utrymmen är svårutnyttjade därför att de ligger 

undangömda, har dåligt ljus (källarplan), dålig ventilation 

(loften), fel storlek, bristfällig eller låst möblering, brist på 

förråd eller helt enkelt har en rumsform som gör dem svåra 

att använda effektivt. Det innebär att det som ”på pappret” 

kan se ut som tillgängliga kvadratmeter lokalyta i praktiken 

inte kan utnyttjas användas fullt ut.

odontologen
Odontologen byggdes 1965, som den enda förverkligade 

delen av Byggnadsstyrelsens 60-talsplan för Medicinare-

berget. Miljöerna i huset är typiska för sin tid med ett långt 

drivet strukturtänk och en planlösning där två parallellt pla-

cerade tio våningars högblock är förbundna av en bred bas i 

sex plan. Utöver tandläkarutbildningen rymmer huset även 

folktandvårdens specialistkliniker och forskning. Odontolo-

gen var en egen fakultet fram till början av 2000-talet då det 

blev en institution inom Sahlgrenska akademin.

Delar av byggnaden har renoverats i etapper de senaste 20 

åren. Andra delar är emellertid i det närmaste helt oföränd-

rade. De studiesociala ytorna och platserna för egna studier 

i Odontologen är eftersatta och i flera fall i skarp avsaknad 

av grundläggande trivselvärden och funktioner. Här finns 

potential för stora förbättringar redan utan att det behöver 

kräva omfattande ombyggnader.

Förutsättningarna för att växla från föreläsning till grupp-

arbeten i enlighet med en studentaktiverande pedagogik  är 

begränsade i den fysiska miljön i och runt föreläsningssa-

larna. Studentmottagningen och därtill hörande utrymmen 

för praktisk färdighetsträning håller däremot en mycket hög 

klass.

Byggnaden är sin repetitivt regelbundna struktur till trots 

svår att navigera i till följd av en stor mängd smala korrido-

rer utan dagsljus och i frånvaro av visuella kopplingar verti-

kalt genom byggnaden. Utbildningsmiljöerna är utspridda 

på olika våningsplan, föreläsningssalarna placerade på vå-

ning 9 saknar helt utrymmen för studenter utanför sal.

Problem och begränsningar i dagens utbildningsmiljöer
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hälsovetarbacken
vy mot den historiska huvudentrén till barnsjukhuset.
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En miljö med stora kvaliteter i Hälsovetarbacken är caféet 

samt biblioteket och studietorget, inrymda i en av 90-talets 

tillbyggnader, utformad som ett öppet rum med platåer i 

fyra nivåer i ett överglasat och ljust mellanrum (H5-H6) 

mellan hus H3 och H7 . Här väljer också många studenter 

att sitta för att bedriva eget arbete.

Brist på Platser för grupparbete och 
enskilda studier
Antalet platser för grupparbete och för enskilda studier, 

men också för att bara uppehålla sig på, är otillräckligt både 

i Medicinarelängan, Hälsovetarbacken och Odontologen. En 

del studenter uppger att man därför istället åker till Chal-

mers som har fler och trivsammare miljöer för eget arbete. 

De grupprum som finns är mycket flitigt utnyttjade, inte 

bara för grupparbeten utan också av studenter som försöker 

hitta en avskild plats för egna studier, eller bara någonstans 

att sitta ner och äta sin mat vid lunch. Vid lunchtid finns det 

inte tillräckligt med sittplatser för studenter och många tar 

med sig mat in i grupprum mm, trots att detta egentligen 

inte är tillåtet.

Ytor för enskilt arbete och grupparbete i delade utrymmen 

har en utformning som gör dem svåra eller direkt oattraktiva 

hälsovetarbacken

Hälsovetarbacken fick sitt namn på 90-talet då det gamla 

barnsjukhuset från 1909 moderniserades och paviljongerna 

kopplades samman genom mellanliggande tillbyggnader. 

De ytor som tillkom på 90-talet präglas ofta av luftighet och 

goda ljusförhållanden. De delar som är inrymda i de gamla 

sjukhuslokalerna präglas i sin tur av den historiska bebyg-

gelsens skala och materialitet med höga takhöjder, stenma-

terial, djupa smygar, samt utblickar mot Annedalskyrkan 

och Slottsskogen. Samtidigt upplevs undervisningssalarna  

vara svåra att använda för moderna vårdutbildningar med 

felaktiga rumsstorlekar och ”knepiga” rumsformer och brist 

på yteffektiva grupparbetsplatser i anslutning till lärosalar. 

Mest påtagliga är miljöns begränsningar i de delar som idag 

används som Kliniskt Träningscenter (KTC) - här är trång-

bodheten akut och lokalerna är direkt hämmande för verk-

samheten och för förutsättningarna för lärare att tillämpa 

den pedagogik man eftersträvar.

Att röra sig mellan olika avdelningar genom byggnaderna 

i Hälsovetarbacken kan vara en något ”labyrintisk upple-

velse” på grund av många halvtrappor mellan våningsplan 

i olika höjder. Tillgängligheten hanteras genom hissar men 

kan inte anses fullgod.

PLAN -1

MARK
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”Vinter”
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36
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40
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30studentlunchrum

24
24

antal platser för studier och grupparbete, medicinarelängan

Korridor Längan:    230
Studietorg LNC:    76 
Studentkök och lunchrum  112 
Café anatomen    90 
Grupprum markplan   170 
Grupprum -1 plan   440 
Ytor ”loft” i lågdelar   48 
Summa     1166 platser
varav platser i grupprum  610 (51%)



Brist på Uppehållsrum (rum där man kan umgås)    57 %

För låg temperatur        50 %

Dålig luft/ventilation         47 %

Ej ergonomiskt utformade lokaler      40 %

Brist på Studieplatser (där man kan sitta och plugga)   29 %

Dålig belysning         18 %

Brist på Grupprum (mindre rum för grupparbeten)    23 %

Höga ljudnivåer – svårt koncentrera sig    15 %

Lunchrum          13 %

För hög temperatur        8 %

Höga ljudnivåer – svårt göra sig hörd     6 %

Studenternas upplevelse av brister i den fysiska studiemiljön

Uppgifter i tabell hämtade från Hur mår du - på riktigt? Tvärsnittsstudie om studiemiljö, stress och hälsa 
bland Sahlgrenska akademins studenter (avdelningen för arbets- och miljömedicin 2017, siffrorna base-
ras på 2400 svarande studenter)
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för att vistas på längre tid. Bättre avskärmade och inramade 

ytor för grupparbete efterfrågas av studenter och pedagoger.

Även fler stora samlade fakultetsgemensamma studie - och 

grupparbetsmiljöer efterfrågas. Ska delade miljöer förmå 

attrahera även forskare, besökare och personal, och därmed 

bidra till blandning mellan grupperna, behöver  miljöerna 

vara omsorgsfullt gestaltade och inbjudande.

TEKNISK UTRUSTNING
Att hålla undervisningssalar ajour med den tekniska ut-

vecklingen är en utmaning som kräver en i princip ständigt 

pågående systematiskt utvärdering och inventering.  Flera 

programansvariga uppger i den genomförda enkäten att 

brister i teknisk utrustning i undervisningslokalerna ut-

gör ett arbetsmiljöproblem för såväl studenter som lärare 

och att detta är en stor stressfaktor för lärare. Den tekniska 

grundutrustningen (i nuläget inkluderande dator, projek-

tor, högtalare, fullgod wifi och uttag för datorer) måste vara 

förutsebar och fungera, oavsett vilken lokal som används, 

även i små klassrum och seminarierum. I brist på detta blir 

blended learning och undervisning med stöd av nätresurser 

svårt att genomföra i praktiken och det krävs stort merar-

bete från lärarnas sida för att anpassa sig till de olika loka-

lernas förutsättningar. Frånvaro av projektorer i små klass-

rum och seminarierum innebär att små kurser kan tvingas 

boka onödigt stora klassrum för att komma åt rätt teknisk 

utrustning. En annan vanlig strategi är att lärare får ta med 

sig egen dator och projektor och sätta upp utrustningen en 

kvart innan föreläsning. Brist på bildvisningsmöjligheter i 

grupprum upplever många program som ett besvär.

Förvånande vid inventering var att många salar än idag har 

VHS-bandspelare och overheadaparater som en del av sin 

tekniska utrustning. Även när det gäller distansundervis-

ning där studenter kan befinna sig på olika platser och även 

föreläsaren skulle kunna delta på distans finns det en efter-

frågan och tekniska möjligheter, men inte stöd för detta  i 

den fysiska miljön.

Hörsalarna Karl Kylberg - Gösta Sandels har stöd för att be-

driva streamade föreläsningar där en del av studentgruppen 

sitter i den mindre salen medan föreläsare talar i den större 

salen. Läkarprogrammet nyttjar detta upplägg men upple-

ver att det är svårt att få bra flyt i föreläsning och frågor när 

alla inte sitter i samma sal.

Det efterfrågas lokaler förberedda för videokonferenser som 

gör det möjligt att ha seminarier och andra undervisnings-

moment med studenter som är utlokaliserade till andra 

sjukhus och vårdenheter under VFU.
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BOKNINGSSYSTEM OCH SUPPORT
Många lärare uppger att det nuvarande lokalbokningssys-

temet, TimeEdit, är ett problem. Möjligheterna att påverka 

vilka lokaler man får är begränsat och det blir ofta fel i kom-

munikationen med lokalbokare vilket skapar oro och dub-

belarbete.

En alltmer teknikberoende undervisning kräver att teknisk 

support finns snabbt tillgänglig när något kärvar, så upplevs 

inte vara fallet idag.  En ”lokalvärd” efterfrågas i Medicinare-

längan och på Hälsovetarbacken, som kan ansvara för att all 

utrustning fungerar och kan hjälpa lärare vid behov.

Utbildningsmiljön ur 
studentperspektiv
I en utredning genomförd av avdelningen för arbets- och 

miljömedicin 2017 svarade nästan 2400 studenter vid SA 

bland annat på frågor om sin upplevelse av den fysiska stu-

diemiljön, vilket inkluderar undervisningslokaler.1

I enkätsvaren framkommer att de aspekter i studiemiljön 

som studenterna oftast beskriver som ett problem är dålig 

luft/ventilation, för låg temperatur samt ej ergonomiskt ut-

formade lokaler. Studenterna saknar även studieplatser där 

man kan sitta och plugga, eller lokaler som enbart är till för 

att umgås.

1  Hur mår du - på riktigt? Tvärsnittsstudie om studiemiljö, stress och 
hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter (2017)

LOKALBRIST
Flera program uppger att de har drabbats av brist på till-

gängliga lokaler och brist på lokaler i rätt storlek. Detta kan 

medföra sådant som att utbildningsmoment inte blir or-

dentligt genomförda eller att pedagoger måste genomföra 

lektioner två gånger istället för en då det inte finns salar som 

rymmer hela kursen vid samma tillfälle. Detta gäller framfö-

rallt föreläsningssalar och kliniskt träningscenter.

lokalernas utformning
Vissa program upplever problem med salar som har dålig 

arbetsmiljö och utformning i förhållande till undervisning-

ens behov (av annat slag än tekniska brister). Det handlar 

om obekväma stolar, oflexibel möblering, alldeles för många 

bord och frånvaro av efterfrågade ståbord. Möbler som är 

enkla att flytta för att möjliggöra snabba ommöbleringar ef-

terfrågas av många program. Bord och stolar på hjul är ett 

önskemål som flera för fram.

Salar som går att dela av/fördubbla med vikbara eller upp-

hissningsbara väggar saknas och efterfrågas.

På Medicinareberget behöver vissa lokaler ljudisoleras. Un-

dervisningslokaler som gränsar mot korridoren behöver ge-

nerellt ljudisoleras åt detta håll för att undvika störningar.

En typ av sal som generellt saknas är stora platta salar. De 

stora hörsalarna är utformade som gradängsalar och där-

med begränsade i sin användbarhet. Salar med plana golv 

kan möjliggöra att växla från föreläsning till att sitta i grup-

per och arbeta, men även att bedriva andra typer av övning-

ar och fysiska aktiviteter.

Många salar har problem med klimatet som antingen är för 

varmt eller för kallt. Vissa salar har problem med att frisk-

luftsintag sitter placerade så till att de förorenas av cigarett-

rök och avgaslukt från utsidan.

3
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Typiska miljöer för grupparbete och egna studier i 
Medicinarelängan. Dessa studiemiljöer inbju-
der inte till att stanna längre än nödvändigt, och ger 
inte den ro, trygghet och avskildhet som behövs för 
bra dialog i mindre grupper, eller fokuserade enskilda 
studier.

De små måtten i den långa korridoren medför omfat-
tande trängsel under timmarna då längan är flitigast 
utnyttjad.

Medicinarelängan har gott om trappor och otillgäng-
liga eller dåligt tillgängliga utrymmen som är svåra att hitta till. 
Därmed kan det bli en ren skattjakt för studenter att leta efter 
platser att sitta ner för att plugga, jobba eller bara äta lunch. 
Brist på uppehållsrum anges också av studenter som det störs-
ta problemet i den fysiska miljön.

MEDICINARELÄNGANS stora hörsalar är inte han-
dikapptillgängliga och har en låg grad av flexibilitet. 
De ger dock föreläsaren en god kontakt med åhörarna.

De flesta grupprum-
men i  MEDICINA-
RELÄNGAN nås via 
blindtarmskorridorer. 
För att hitta ett ledigt 
rum måste man gå hela 
vägen ner till slutet av 
korridoren och titta in i 
alla rum. Detta stör de 
som redan vistas i rum-
men och gör rumsletan-
det onödigt tidsödande.
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Hälsovetarbacken har många korridorer och ytor 
som med enklare inredningsåtgärder kan uppgraderas till 
trivsamma studiemiljöer. Den nerbyggda installationsta-
ken löser ett nödvändigt behov, men medför samtidigt att 
den gamla miljöns kvaliteer inte kommer till sin rätt här.

Korridorände i Hälsovetarbacken som används som nödförvaring av ut-
rustning  praktisk träning.

Det glasade rummet mellan hus 7 och 3 i Hälsove-
tarbacken fyller många funktioner och innehåller 
både café, studietorg, datorplatser och grupparbetsplat-
ser. Rummet är ljust och luftigt men samtidigt genom 
höjdskillnaderna nedbrutet i mindre delar.

Seminarierum i Hälsovetarbacken med sparsmakad inredning och 
belysning, I den tekniska utrustningen ingår OH-apparat.
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Studentarb e tsmil jö 
i   ODONtolOGEN 
med en rudimentär och 
sparsmakad möble-
ring, som dock nyttjas 
flitigt. Den breda kor-
ridoren vid yttervägg, 
med bra dagsljustill-
gång, kunde här med 
relativt små insatser 
bli  en betydligt mer in-
bjudande och stimule-
rande miljö att studera 
och arbeta i.

Litet pentry-
kök i korridor 
i   ODONto-
lOGEN med en 
ensam vattenko-
kare.

Lång korridor i  ODONtolOGEN där studenter vistas. Svårnaviger-
bart, anonymt och en miljö som inte befrämjar interaktion eller spon-
tana möten.

Begränsad flexi-
bilitet i denna 
gradängsal med 
fasta platser högt 
uppe i Odontolo-
gen  - en sal som 
i praktiken endast 
är tillgänglig för 
några  program. I 
Odontolgen finns 
sex hörsalar.
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Sahlgrens aula på sahlgrenska  är en modern trappstegsaula 
med 213 platser. Aulan nyttjas i första hand av läkarprogrammet och 
är den tredje största hörsalen i området näst efter konferenscentrum 
Wallenberg och B Folkow på Medicinareberget. Salen saknar dock 
stöd av närliggande grupparbetsplatser.

Hjärtats aula, Förmaket (t.v) och Kammaren på sahlgrenska 
är uppskattade lokaler.

Även på sahlgrenska finns det utrymmen i mellanrummen 
som skulle kunna uppgraderas till betydligt bättre studiemiljöer med 
enkla medel och lite annan möblering.



34

Skiften, tendenser och goda exempel

Förutsättningarna för högre utbildning är i ständig föränd-

ring och därmed behövs också en ständig ”ombyggnad” av 

programinnehåll och fysisk miljö. Men ständiga ombygg-

nader och stor expansion till trots står universitetsväsendet 

fortfarande på i princip samma grund idag som för femtio år 

sedan. Idag finns det dock många skäl att anta att det inte är 

givet att den grunden kommer vara densamma om tjugo år.

Samtidigt hör vårdutbildningar generellt till de delar av uni-

versitetsväsendet som har starkast beroende och koppling 

till förändringar och utveckling av behov på ”avnämarsidan” 

- i vården. Detta förmedlas och hanteras genom en nära 

samverkan mellan vårdutbildningarna och VGR:s hälso- 

sjuk- och tandvård. 

I detta kapitel behandlas förändringskrafter och trender på 

både makro- och mikronivå som har påverkan på utbild-

ningarna, samt förändringar i studentgruppens storlek. 

Avslutningsvis redovisas också en genomgång av andra 

projekt fokuserade på utvecklingen av högskolors lärmiljöer. 

Samhällsförändringar och mega-
trender
•	 Politiska förändringar. Politiska reformer och sys-

temförändringar har stor påverkan på utbildningarna. 

Det gäller självklart finansierings- och anslagsmodeller, 

regler för yrkesexamina och antalet utbildningsplatser, 

men även andra typer av reformer. Ett exempel är apo-

teksavregleringen som genomfördes under den förra 

regeringen och idag har medfört att studenternas för-

väntningar på apotekareprogrammet går i riktning mot 

mer entreprenöriella intressen.

•	 Migration. En av de internationella megatrenderna 

är växande migrationsströmmar och en ökad global 

rörlighet av människor. I Sverige har andelen av be-

folkning som har utländsk bakgrund (utrikesfödd eller 

minst en utrikes född förälder) sedan år 2000 ökat från 

18 till 21 %. Detta kan både ha påverkan på omsorgsbe-

hov och kompetensutbud, men också på förkunskaper 

och språkkunskaper i studentgruppen.

•	 Klimatförändringar.  Det finns i princip inget som 

idag pekar mot att den globala uppvärmningen kommer 

kunna hållas under två grader, risken är överhängande 

att jorden blir flera grader varmare inom de närmaste 

50 åren. Klimatforskningen pekar på att effekterna för 

ekosystem och samhällen kommer att vara dramatiska. 

Torka, vattenbrist, hotad matförsörjning, men också 

ökad spridning av tropiska sjukdomar. Samhället i stort 

ställs därmed in för stora utmaningar att behålla sin 

funktionsförmåga samtidigt som det som idag är un-

dantagsförhållanden blir normalförhållanden. 

•	 Värderingsförändringar. En allmän tendens i sam-

hället är en minskad tilltro till auktoriteter, men sam-

tidigt ett ökat ifrågasättande av vetenskap och en allt 

starkare pseudovetenskap. I takt med att sanningsre-

lativisering sprider sig behöver akademin bli bättre på 

att utrusta studenter med kritiskt tänkande, källkritik, 

förmåga att värdera information och en förståelse för 

den vetenskapliga metoden.

4

Omvärldsanalys och inventering av angränsande projekt

Pågående och förväntade förändringar av betydelse
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“Försök att 
upprätthålla status 

quo”

Re-schooling
(utveckling)

De-schooling
(avveckling)

Scencario 2.a “Universitet som öppna 
knutpukter för alla i kunskapsstaden - 

UniverCity”

Scencario 2.b “Universitet 
som fokuserade, väl avgränsade 

lärorganisationer”

Scenario 3.a “Universitet ersätts 
av fristående lärnätverk och 

nätverkssamhälle”

Scenario 3.b “Utökande av 
marknadsmodellen” - utbildning 

handelsvara

Scenario 1.a “Byråkratiska 
universitetssystem harvar på”

Scenario 1.b “Lärare 
och studenter flyr - 

“sammanbrottscenariot”

1 2 3

Tre riktningar och sex scenarion
för universitetens framtida utveckling
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Vården

Samhället Studenterna

Utbildningen

Forskning

Behandlingsmetoder

Diagnostik

Arbetsformer

Beteenden

Värderingar

Förkunskaper

Politiska krav

Reformer

Behov

Kulturella 
skiften

Inriktning

Metoder

Verktyg

Vetenskapliga fält

förväntningar

BEHOV

organisation

sammansättning

Modellen anammad och anpassad.

Förändringsfält med påverkan på utbildningarna

Figuren illustrerar Fyra 
övergripande fält som ut-
övar betydande påverkan 
på utbildningens inrikt-
ning och genomförande.

Den viktigaste övergripande 
förändringskraften är 
emellertid den teknologiska 
utvecklingen (yttre cirkel) som 
samtidigt har transformerat 
förutsättningarna inom fälten 
vård, forskning, studentgrupp och 
samhälle.

Är vi på väg in i En tid av skärpta utmaningar och framtvingade strukturella förändringar inom universitetssektorn? Hur 
kommer universitet och högre utbildning att reagera och påverkas? I tabellen beskrivs tre tänkbara utvecklingsvägar 
med status quo som basscenario och utveckling respektive avveckling som de två alternativa vägarna.
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Trender och utvecklingstendenser 
inom pedagogik och didaktik
Den övergripande pedagogiken har under en lång period ut-

vecklats i riktning mot ett allt mer studentcentrerat och 
aktivt lärande som i sin tur kan brytas ner i en mängd 

olika metodiker, exempelvis problembaserat lärande 
(PBL), kollaborativt/teambaserat lärande (TBL), pro-
jektbaserat lärande med mera.

Enkelt uttryckt innebär ett aktivt lärande att läraren intro-

ducerar och förser studenterna med uppgifter och fråge-

ställningar, samt är tillgänglig för att förklara sammanhang 

osv. Studenterna involveras därefter aktivt i att själva söka 

svar på frågor och ställa nya frågor. Aktivt lärande betonar 

dialog och eget arbete. Detta måste därmed rummen, den 

fysiska läromiljön, underlätta för. Det handlar både om dia-

logen mellan lärare och studenter och dialogen studenter 

emellan - både i och utanför lärosalen.

Det finns inget skäl att tro att denna långa trend skall bry-

tas idag - tvärtom kan den förväntas fördjupas ytterligare 

framöver i takt med att metoder har mognat och fysisk miljö 

anpassas.

Ett väletablerat arbetssätt inom aktivt lärande är peer 
learning - att studenter lär sig tillsammans i grupp och av 

varandra (peer-to-peer) genom att arbeta med att förstå, 

lösa problem och förklara koncept tillsammans. En mycket 

strukturerad variant av Peer Instruction används vid Uni-

versity of Minesota, under benämningen PAL Peer Assisted 

Learning. Metoden populariserades på Harvard i slutet på 

90-talet.

Ett exempel på en studentaktiverande pedagogik är om-
vända klassrum (”flipped classroom”), som innebär att 

studenterna tar del av inspelade föreläsningar hemma / 

utanför klassrummet och att studenter och lärare istället 

är aktiva i dialoger eller laborationer under hela lektionen, 

som därmed blir en ren handlednings- och diskussionstid. 

I princip byter alltså föreläsningar och studenternas egna 

arbete tid och plats med varandra. Metoden har möjlig-

gjorts av smartphones och av enkelheteten i att idag spela 

in och distribuera film. Metoden anses av sina förespråkare 

ha flera fördelar: föreläsningar kan bli mer genomarbetade 

och effektiva, studenter kan se föreläsningen i sin egen takt 

hemma och kan få direkt hjälp med eget arbete i stället för 

att köra fast i uppgifter hemmavid.

Omvända klassrum används ofta i kombination med peer 

learning, då omvända klassrum just frigör tid för studen-

ter att lösa uppgifter tillsammans under tiden i klassrum-

met och studenter kan komma till lektionerna rustade med 

bättre förförståelse.

4

studentaktiverande 
pedagogik på stanford
tar sig uttryck i form 
av färgglada post-its. 
och tillåtande miljöer 
som inbjuder till 
medskapande.
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Självreglerat Lärande (SRL) betonar betydelsen av indi-

videns kontroll över sitt eget lärande och medvetande om 

hur och vad hen lär sig. SRL har ökat i betydelse i medicin-

ska utbildningar under det senaste decenniet och anses be-

tydelsefull både för tillägnande av kunskaper under studie-

tiden men också för att efter avslutade studier ha en större 

förmåga att planera, styra och reflektera över sitt fortsatta 

livslånga lärande. SRL inbegriper kognitiva, metakognitiva, 

beteendemässiga, motivationsmässiga och emotionella as-

pekter av lärandet.

En annan framväxande pedagogik som uppmärksammas 

allt mer som ett sätt att möta en generation av DigiNatives, 

är spelbaserat lärande, som syftar till att dra nytta av de 

egenskaper i spel som gör att miljoner människor lägger 

tid, engagemang och pengar på datorspel. Studier visar att 

spelbaserat lärande genom att använda spelmekanismer i 

lärandeprocessen har förutsättningar att både motivera stu-

denter och förstärka inlärningen. Att använda sig av spelba-

serat lärande behöver inte betyda avancerade digitala spel. 

Exempelvis har Chalmers utvecklat två analoga spel för 

ökad diskussion och dialog bland studenter i ämnen eller 

definitioner som innan var svåra att ta till sig. Spel-baserat 

lärande (SBL) har erkänts att påverka kognitiv utveckling, 

motivation och beslutsfattande. Spelbaserat lärande kan 

också påverka utformning av klassrumsmiljön.

Överlag medför förändringen i riktning mot studentaktive-

rande pedagogiker krav både anpassningar av både formel-

la och informella läromiljöer och av undervisningssalar som 

underlättar för arbete i grupp och för lärarroller som är mer 

handledande och konsultativa.

En av de rumsliga/tekniska former som anses stödja detta 

är ALC-salar och möbleringar med runda bord. Att utfor-

ma bra ALC-salar är alltjämt en framväxande kunskap. Här 

finns värde av att se sig om i världen och att lära sig av de 

exempel som redan finns inom GU. 

En mindre strikt/låst form av aktivt klassrum som i likhet 

med ALC handlar om att aktivera studenterna och använda 

klassrummet som en arena för samtal, samarbete och hand-

ledning istället för (enbart) lärarledd undervisning är sk la-
borativa / interaktiva lärosalar. Möbleringen är varierad 

och friare än i ALC. I de laborativa lärosalarna stimuleras 

studenter även till att stå upp när man samarbetar kring en 

uppgift, exempelvis runt en interaktiv skärm. Detta aktive-

rar kroppen och gruppen som helhet tenderar att bli mer 

aktiv. Bord och stolar står på hjul och salen kan konfigureras 

om från helsal till mindre rum genom uppdelningar med 

flyttbara skiljeväggar.

Vården (liksom andra sektorer) blir till sin karaktär alltmer 

tvärdisciplinär och tvärprofessionell. Metoden för att lära 

learning commons i kuggen
kuggen på lindholmen har i sitt markplan och 
källarplan fått en miljö för egna studier och 
gemensamt arbete som bemannas av bibliotekarier. 
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en ”learning hub” på aalto-universitetet i 
helsingfors. Denna mångsidiga studiemiljö har 
inrymts i en tidigare ljusgård. lärmijlön drivs av 
universitetsbiblioteket, som en form av distribuerad 
lärmiljö.

sig att arbeta ihop i de team som fordras är interprofes-
sionellt lärande, som förutsätter allt från gemensamma 

arenor och mötesplatser, simulatorer till fler delade kurser. 

Fler professioner väntas framöver ta plats inom vården och 

samtidigt kommer alltmer av vården att ske en bra bit utan-

för sjukhusens väggar. Organisatoriskt kan utbildningarna 

framöver förväntas gå både i riktning mot en centralisering 

– exempelvis nationella utbildningsprogram eller samord-

ning till en enda medicinsk fakultet i hela landet – och i rikt-

ning mot decentralisering, med mer utbildning som kan be-

drivas på olika orter, på distans, som VFU och i anslutning 

till primärvården.

Betydelsen av den sociala studiemiljön uppgraderas. 
Den allmänna konkurrensen om studenternas tid, upp-

märksamhet och lojalitet ökar och därmed kommer också 

betydelsen av kreativa miljöer och sociala mötesplatser att 

öka för att hålla kvar studenter vid utbildningarna och på 

campus. Detta riktar fokus mer mot de studiesociala miljö-

erna och rummen mellan undervisningssalarna, såväl som 

mot specifika funktioner såsom caféer, trivsamma gruppar-

betsplatser och pausutrymmen. 

Det finns idag en klar trend att funktionerna arbetsplatser, 

mötesrum och studieplatser smälter samman i en miljö som 

mer liknar en café eller ett hem – ett mångsidigt vardagsrum 

för hela akademin. Dessa platser växer i betydelse när aka-

demin ska tävla med andra sammanhang om att hålla kvar 

studenternas uppmärksamhet – men de är inte bara attrak-

tiva att vistas i för sin egen skull utan kan också utgöra ett 

bra stöd till både självstudier, enskilt arbete och grupparbe-

ten.

Ett antal liknande projekt under senare år, på andra håll, 

har uppgraderat mellanrumsmiljöer till att bli välgestaltade 

och inbjudande för studier, enskilt arbete och grupparbeten. 

Detta är också något som har efterlysts av både studenter 

och personal på SA under lång tid.

Teknikutveckling med påverkan på 
utbildningarna
Den snabba teknikutvecklingen inom  informations- och 

kommunikationsteknologi (ofta benämnt som ”digitalise-

ringen”) har stor påverkan på utbildningarnas genomföran-

de och innehåll - och på utbildningslokalernas utformning. 

En blick tjugo år bakåt i tiden visar hur flera teknikskiften 

påverkat utbildningar och lokaler:

•	 Datorer och datorlabb blev ett självklart verktyg i un-

dervisning - en omfattande utbyggnad av datorsalar 

har skett, men de senaste åren har behovet datorsalar 

istället börjat gå tillbaka igen, i takt med att...

•	 ...kraftfulla smartphones, surfplattor  och bärbara da-

torer introducerats och blivit var persons egendom och 

personliga utrustning. Därmed växer istället behovet av 

fler arbetsplatser för studenter, med tillgång till eluttag, 

och trådlösa nätverk.

•	 Internet har gått från ett komplement till huvudkanal 

för information. Kursmaterial kan inte längre delas ut 

på papper i första hand - studenter förväntar sig att ha 

tillgång till hela utbildningsmaterialet - samt föreläs-

ningar - på nätet.

4
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•	 Lärarnas huvudsakliga tekniska hjälpmedel vid fö-

reläsning har gått från overheadapparater och VHS-

bandspelare till projektorer, digitala presentationsverk-

tyg och filmer från streamade källor online.

Framöver kan vi förvänta oss nya teknikförändringar med 

ännu större direkta effekter:

•	 Förbättrad batterikapacitet minskar behovet av eluttag. 

Bärbara enheter klarar  allt oftare en hel dags intensiv 

användning utan laddning.

•	 Flytt av specialiserade programvarutjänster till molnet 

med flytande grupplicenser för att möjliggöra för stu-

denter att använda dessa via olika plattformar.

•	 Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) ut-

vecklas till mogna mainstreamteknologier och blir på 

samma vis som smarta telefoner allmän egendom. Sät-

tet som komplex information kan begripliggöras, visua-

liseras och kommuniceras förändras därmed - och  med 

detta även studenternas förväntan på hur information 

ska förmedlas.  Behovet av att rent fysiskt befinna sig i 

samma rum för att uppleva sig vara i samma rum mins-

kar.

•	 Fler rena distans- och onlineutbildningar med kvalitet 

och innehåll som motsvarar eller överträffar campus-

förlagd utbildning växer fram. Därmed ökar den inter-

nationella utbildningskonkurrensen. Det ligger inom 

möjligheternas räckhåll att onlinestudier någon gång 

under de kommande 20 åren slår igenom som den nya 

normen. En majoritet studenter kommer då att delta i 

programmen på distans (en situation som redan är en 

realitet på flera högskolor i landet avseende kursstu-

denter).

•	 Studentgruppens förväntningar, medievanor och be-

teenden förändras allt snabbare. De som börjar högre 

utbildning idag är uppvuxna med smartphones och 

med det speciella tempus och modus som följer med att 

ständigt vara närvarande i många olika rum samtidigt. 

De förväntar sig att få utbildning i en bredd av kanaler, 

på samma sätt som de konsumerar annan information.

En annan effekt som kan förväntas av den snabba och 

obönhörliga teknikutvecklingen är att behovet av fort- och 

vidareutbildning ökar i takt med att kunskaper hos vårdper-

sonal behöver anpassas till nya metodiker och hjälpmedel. 

FÖRÄNDRINGAR och behov I VÅRDEN
Idag arbetar mer än en miljon människor i Sverige inom 

välfärdens yrken. Samtidigt växer andelen äldre och barn i 

befolkningen och det medför att behovet av skola, vård och 

omsorg växer kraftigt framöver.

På det regionala planet sker ett nära utbyte med Västra Gö-

talandsregionen kring verksamheternas behov av utbild-

ningar för att möta samhällsbehoven. Samverkan innebär 

att utbildningarna och VGR gemensamt diskuterar utbild-

ningsvolymer samt långsiktigt strategisk utveckling.  VGR 

är även representerad i Sahlgrenska akademins Utbild-

ningsråd (UR) som utgör  beredande och rådgivande or-

gan för akademistyrelsen och dekanus inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå.

augmented reality öppnar nya möjligheter
för visualisering och förståelse av komplex 
information. Tekniken har mognat och blir alltmer 
integrerad i verksamheter i frontlinjen - men hur 
påverkas utbildningarna och hur används tekniken 
bäst för att förstärka inlärningen?
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•	 Stort rekryteringsbehov inom vård och omsorg. 
Enligt VGR finns det en stor risk för brist på personer 

med vårdyrken redan till 2020 inom västra götalands-

regionen, till följd av pensionsavgångar och växande 

behov.  Om inga stora förändringar görs i arbetssätt, 

organisation och bemanning kommer det enligt SKL 

att behövas över en halv miljon nya medarbetare i väl-

färden fram till 2023, varav 230 000 inom vård och om-

sorg. Rekryteringsbehovet kan dock påverkas av hur 

arbetsgivare inom vården agerar för att använda den 

befintliga kompetensen bättre, utveckla arbetsmiljön 

och förutsättningarna för medarbetare att arbeta mer 

tid och stanna längre i arbetslivet, med mera.

•	 Nya och expanderande yrkesgrupper. I Västra Gö-

talandsregionens Kompetensförsörjningsplan konsta-

teras det framförallt inom primärvården behöver ske en 

breddning av kompetensen med delvis andra yrkeska-

tegorier. Bland annat kompetens kring psykisk ohälsa 

och multisjuka. Den stressrelaterade ohälsan kräver 

personal med rehabiliteringskunskap. Förstärkning av 

personalkategorier behöver ske inom dessa områden, 

exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter. VGR 

lyfter även att nya yrkesgrupper t.ex. hälsopedagoger, 

bör prövas i detta sammanhang. I och med att andelen 

äldre i befolkningen kommer att öka menar VGR att 

personal med specialinriktning mot äldre patienter och 

deras specifika sjukdomsmönster också behöver öka.

•	 VGR gör bedömningen att det inom regionen finns risk 

för framtida kompetensobalans inom främst yrkes-

grupperna arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, 

fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, medicinska 

sekreterare, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuk-

sköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor, 

undersköterskor samt tandhygienister.

•	 En trolig kommande strukturomställning är en för-

stärkning av den nära vården för att bättre möta befolk-

ningens behov och avlasta den specialiserade vården. 

Den offentliga utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) 

lyfter fram att det idag är ett strukturellt problem att 

sjukhusbaserad hälso- och sjukvård idag bedrivs på be-

kostnad av primärvården. Utredningen argumenterar 

för behovet av en omfattande strukturreform där basen 

och första linjen i hälso- och sjukvård utgörs av primär-

vården.1

STUDENTgruppens storlek och 
sammansättning 
Över lag har antalet sökande till universitet och högskolor 

sjunkit under de senaste fem åren, med ett minskat inflöde 

av nybörjare. I ett något längre perspektiv har dock antalet 

sökande ökat (30 000 fler än 2008). 2 Samtidigt har antalet 

registrerade studenter planat ut sedan den stora expansio-

nen av högskolesektorn under 90- och tidiga 00-talet. An-

talet studerande på högskolor i Sverige låg hösten 2015 på 

343 000, en minskning från toppen på 365 000 hösten 2010. 

Generellt sett står söktryck och antagning i omvänd propor-

tion till den ekonomiska konjunkturen - under högkonjunk-

tur sjunker efterfrågan på högskoleutbildning.

Under 2015 inleddes en ny permanent utbyggnad av hög-

skoleplatserna i Sverige och anslagen för grundnivå och 

avancerad nivå ökade något. Effekterna av detta dämpas 

emellertid av att en tillfällig utbyggnad samtidigt upphör.

En övergripande trend är att högskolan blir alltmer pro-

graminriktad och andelen studenter som läser hela utbild-

ningsprogram ökar. 

Bland högskolenybörjarna är studenter med utländsk bak-

grund som själva är födda i Sverige eller som invandrat före 

skolstart något överrepresenterande jämfört med personer 

med svensk bakgrund.3 Högsta andelen högskolenybörjare 

med utländsk bakgrund (53 %) har Karolinska Institutet (in-

resande studenter oräknade, läsåret 2016/17). Bland yrkes-

examensprogrammen har särskilt receptarieexamen och 

1 Effektiv vård (SOU 2016:2)
2 Universitet och högskolor 2016:10, UKÄ
3 Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17. 
UF 19 SM 1801 (UKÄ och SCB)

4



41

studietorgets öppna datorarbetsplatser 
hälsovetarbacken. vid just detta besök satt samtliga 
studenter som nyttjade infrastrukturen och arbetade 
med egna laptops medan de stationära datorerna stod 
outnyttjade.
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apotekarexamen en stor överrepresentation av nybörjare 

med utländsk bakgrund (över 65%) medan tandhygienist-

programmet och tandläkarexamen har en svag överrepre-

sentation (52-53%) av studerande med utländsk bakgrund. 

Samtidigt har antalet svenska studerande till läkare och i 

någon mån även till tandläkaryrkena i annat land ökat över 

tid - en ökning som ser ut att fortsätta, tack vare en stor rör-

lighet för dessa yrken inom EU och EES-området.

Könsfördelningen bland de svenska studenterna har de se-

naste 20 åren hållit sig kring 40 % män och 60 % kvinnor. 

Mest kvinnodominerat är barnmorskeprogrammet där det 

endast fanns kvinnliga nybörjare läsåret 2014/15.

Program som ger yrkesexamen leder i mycket hög utsträck-

ning till jobb direkt efter avslutade studier. Majoriteten av 

de program som ges vid Sahlgrenska akademin är av detta 

slag. Sedan 2005 har antalet förstahandssökande till sjuk-

sköterskeprogrammet ökat från drygt 6000 till cirka 9000 i 

Sverige i stort. Under samma period har antalet platser vid 

läkarprogrammet ökat från 1000 till 1600 platser. 

Under 2017 tillfördes ytterligare anslag för att öka antalet 

platser på utbildningarna till sjuksköterska och specialist-

sjuksköterska. Inför höstterminen 2017 hade sjuksköterske-

utbildningen ändå 11 procent färre behöriga förstahands-

sökande jämfört med föregående år. Antalet sökande till 

specialistsjuksköterskeutbildningen har dock ökat betyd-

ligt.

Att studera på campus är fortsatt populärt och det går inte 

att iaktta någon förändring i riktning mot att fler väljer att 

studera per distans. Tvärtom har campusförlagda utbild-

ningar varit relativt sett mer stabila medan antalet stude-

rande på distans och delvis på distans har minskat med 12% 

sedan 2010. Totalt läser nästan 80% av alla studerande vid 

högskolor i Sverige campusförlagda utbildningar, en andel 

som alltså ökat något under de senaste åren.

År 2015 gav svenska lärosäten totalt 11 öppna nätbaserade 

kurser (MOOCs) via onlinebaserade utbildningsplattformar 

(däribland KI via Harvards och MIT:s  internationella ut-

bildningsplattform edX). Deltagare i MOOCs som anordnas 

av svenska lärosäten räknas i nuläget inte som studenter 

och ingår därför inte i den officiella statistiken, men Univer-

sitetskanslerämbetet har genomfört en enkätundersökning 

som visar att över 150 000 deltagare anmälde sig till de 11 

MOOC-kurser som anordnades av svenska lärosäten 2015, 

dvs motsvarande drygt 13  000 anmälda deltagare per kurs. 

UKÄ har föreslagit att svenska lärosäten ska få ge MOOCs 

som en särskild utbildningsform, öppna nätbaserade kur-

ser, och att kurserna ska få finansieras inom ramen för lä-

rosätenas anslag.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen bedöma 

tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjukskö-

terskor, samt tandläkare och tandhygienister. Socialstyrel-

sens bedömning är att det behövs fler yrkesutövare inom 

hälso- och sjukvård samt tandvård sammantaget. Antalet 

utbildningsplatser behöver även öka för barnmorskor, sjuk-

sköterskor, tandläkare och tandhygienister.4

Huruvida utbildningarna vid Sahlgrenska akademin teo-

retiskt skulle kunna expandera för att trygga ett växande 

kompetensbehov är bland annat en fråga om att hantera di-

mensionerande begräsningar, såsom tillgång till kvalitativa 

platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Begräns-

ningar är både sammanhängande med lokalbehov och 

handledningsresurser (lärare och avdelad klinisk personal). 

Begräsningarna kan överkommas bl a genom fokus på mer 

peer learning och utformning av primärvårdsmottagningar 

med specifika studentavdelningar som kan svälja ett större 

antal studenter.

4 Nationella planeringsstödet: Bedömning av tillgång och efterfrågan på 
personal i hälso- och sjukvård och tandvård, 2018

4
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Simulatorer och tekniska hjälpmedel har idag 
nått en nivå där en simulator kan ge en närmast 
helt realistisk upplevelse av ett ingrepp. Denna 
”haptiska simulator” finns på odontologen och 
ger möjlighet att träna ingrepp som borttagning 
av beläggningar, borrning och tandkronor med en 
realistisk fysisk feedback.

inom vård- och tandvård ger simulatorer som 
denna en möjlighet för studenter att vara bättre 
förberedda första gången de behandlar riktiga 
patienter. forskning visar att kombinationer av 
övningar i simulator och verklighet ger den bästa 
förmågan att hantera verkliga situationer. 

tekniken är ett exempel på en av utmaningarna 
för framtidens lärmiljöer: priset på simulatorer 
sjunker och realismen ökar. Men när är det rätt 
att satsa på detta i stor skala?  och var ska de 
placeras?
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”Framtidens lärandemiljöer”
Karolinska institutet

Projektet Framtidens lärandemiljöer (2011-2018) 

bygger på pedagogisk forskning och har som mål att 

lärandemiljöerna på Karolinska Institutets campus, 

tillsammans med de kliniska miljöer där undervisning 

sker, ska ge de bästa förutsättningarna för utbildning av 

högsta kvalitet. Det övergripande syftet är att ”skapa rum 

för ett aktivt lärande”. Hittills har över femtio miljöer gjorts 

om inom projektet, varav två tredjedelar på campus Solna 

och en tredjedel på campus Flemingsberg. I Solna har 

bland annat Berzelius laboratoriet fått nya grupprum och 

studieplatser, och många av de bokningsbara lärosalarna 

är ombyggda. Projektet har identifierat och utgår från 

tre principer för att guida om- och nybyggnad av fysisk 

lärandemiljö, härledda från forskningen om lärande i högre 

utbildning och utbildningar i hälso- och sjukvården. De 

fysiska lärandemiljön ska främja:

•	 Dialog (mellan lärare och studenter såväl som mellan 

studenter på lärosalsnivå)

•	 Visualisering av studenternas tidigare kunskaper och 

erfarenheter

•	 ”Peer-to-peer learning” och samarbete mellan studen-

ter

”Framtidens lärandemiljöer” (SUHF)
sveriges universitets- och 

högskoleförbund (SUHF)

Mot bakgrund av de stora behoven av att uppdatera läran-

demiljöer vid universitet och högskolor i hela landet beslu-

tade Sveriges universitets och högskoleförbund, SUHF 2014 

att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ge en bild av 

möjliga scenarier för framtidens lärandemiljöer. Projektet 

har 2016 sammanfattat sina iakttagelser och rekommenda-

tioner i en omfattande rapport riktad till hela högskolesek-

torn. En av rapportens slutsatser är just användningen av 

begreppet ”lärmiljö”: 

”Det blir allt vanligare att högskoleundervisning bygger 

på ett studentcentrerat och aktivt lärande vilket, tillsam-

mans med de möjligheter den tekniska utvecklingen inne-

bär, bör få konsekvenser för högskolans lärandemiljöer. 

Istället för att tänka i separata undervisnings- och studie-

miljöer kan man utgå från ett gemensamt sammanhang; 

lärandemiljön. Då kan man i både fysiska byggnader och 

deras inredning och i virtuella miljöer bättre ta hänsyn 

till den möjliga och önskvärda variationen i hur samspe-

let mellan studenter och mellan lärare och studenter kan 

utformas.”

Rapporten beskriver och problematiserar utvecklingen av 

digitala verktyg och digitala lärandemiljöer och vilka konse-

kvenser detta har för de fysiska lärmiljöerna.

”Framtidens lärandemiljöer vid 
Stockholms Universitet”
stockholms universitet

Rektor vid Stockholms universitet tillsatte i april 2014 en 

arbetsgrupp som skulle utarbeta förslag på hur Stockholms 

universitet ska utveckla sina fysiska och virtuella lärande-

miljöer utgående från flexibelt och studentaktivt lärande. 

Arbetsgruppen presenterade i mars 2015 sin vision innebä-

rande att ”universitetets lärandemiljöer skall vara attraktiva, 

välkomnande och främja interaktion mellan studenter och 

lärare samt stimulera till ett aktivt lärande.”: 

”Detta medför att formella, informella och virtuella lä-

randemiljöer skall stödja studenters lärande och ge lä-

rarna en flexibilitet att använda de pedagogiska meto-

der som är lämpliga i olika sammanhang. Universitetet 

skall ej låsa sig vid en specifik pedagogik. Detta medför 

att lärandemiljöerna måste vara mer flexibla än i dag 

vad avser både inredning och teknikstöd. Dessutom be-

höver Stockholms universitet satsa mer på de informella 

miljöerna samt öka antalet grupprum.”

Iakttagelser från angränsande arbeten

4
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Bland mer konkreta förslagen ingår:

•	 Inför en minimistandard för respektive typ av undervis-

ningssalar för både inredning och teknikstöd.

•	 Underlätta inspelning och webuppspelning av föreläs-

ningar och seminarier.

•	 Skapa en bättre överblick över beläggning och behov av 

förnyelse av undervisningsmiljöerna.

•	 Skapa 1-2 pedagogiska experimentsalar, inkl. pedago-

giskt och praktiskt stöd för lärare

”Rum för Lärande”
Akademiska hus

Akademiska Hus har tagit initiativ till och koordinerar nät-

verket Rum för Lärande, som är ett forum för möten och dis-

kussioner kring framtidens pedagogiska rum med fokus på 

aktivt lärande. Syftet är att följa och informera om utveck-

lingen av modern pedagogik i koppling till den fysiska mil-

jön och dess betydelse för lärandet. Nätverket är sprunget ur 

ett symposium arrangerat 2014 på samma tema.  Därefter 

har ytterligare två stora symposier genomförts.

Nätverket driver en hemsida som också innehåller många 

kunskapsresurser kring aktivt lärande: www.rumforlaran-

de.se.

”Det pedagogiska språnget”
Linköpings Universitet

Linköpings universitet initierade hösten 2012 satsningen 

det Pedagogiska Språnget med syftet att ta ett samlat grepp 

om utveckling av utbildningens kvalitet, omfattande peda-

gogik, teknik och utbildningsmiljöer i ett och samma sam-

manhang.

”Pedgogiska lärmiljöer och 
kreativa forskningsmiljöer” 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

göteborgs universitet

En arbetsgrupp vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ut-

redde under 2015 frågan om lämplig planering och utform-

ning av nya lär- och arbetsmiljöer. Arbetsgruppen tillsattes 

av flera skäl:

•	 Ökat antal anställda.

•	 Att studenterna vistas mer än tidigare i universitets-

miljön och behöver tillgång till fler studieplatser.

•	 Samt framväxten av nya pedagogiska metoder.

Slutrapporten från arbetsgruppen innehåller förutom grup-

pens rekommendationer också omvärldsutblickar.
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digitalisering

REFORMER OCH 
SYSTEMSKIFTEN

MEDICINSKA 
PARADIGM

KULTURELLA &
VÄRDERINGS-

MÄSSIGA
FÖRÄNDRINGAR

befolkning och
underliggande 

förutsättningar

Skiften inom samhälle, teknik och studentgrupp under de senaste 20 åren med 
påverkan på utbildningens innehåll, mål och genomförande.

Tempora mutantur , nos et mutamur in illis
(Tiderna förändras, och vi med dem)

framtidens utbildningslokaler på sahlgrenska akademin

framtid
Skiften inom samhälle, teknik, vård och studentgrupp under de kommande 
20 åren med påverkan på utbildningens innehåll, mål och genomförande.

DE KOMMANDE 20 ÅREN
GÅRDAG

DE senaste 20 ÅREN

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  203720181999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

Evidens i 
vården

Ökat resande: 
Studenter bor långt 

från Göteborg
Nedskärningar i vården - svårt få 

kontinuitet i forskning.

Ökat individuellt 
ansvar för vård och hälsa

Brist på
studentbostäder

Automatisering
och labteknikutveckling

PubMed m fl
- databaser på nätet 

växer fram

Minskade lärarresurser 
per student

Öppen WIFI  utbyggd

TimeEdit införs - ökad 
administration för lärare

Fler administrativa system och krav

Delar av undervisning 
i grundutb.  ges enbart på 

engelska

Dignatives: för-
sta generationen upp-

vuxen med nätet.

Fokus på CASE-metodik 
inom arbetsterapiutbildning.

Information till 
studenter börja lämnas 

digitalt

GUL
lärplattformen.

Slut med kopiering 
av utdelningsmaterial

Allt kursmaterial 
finns digitalt

Stigande OH-kostnader 
på universitet

Doktorandutbildningen 
har blivit dyrare

Social kompetens

Studenter ”googlar allt”

Nationella riktlinjer 
( t ex för stroke)

Undersöknings-
metoder och behand-
lingsmetoder i vården 

digitaliseras

Studenter har egen 
dator i klassrummet

Receptfria handel av 
läkemedel utanför apotek

Evidensbaserad 
undervisning

Bättre koppling till 
aktuell vetenskap

Bolognaprocessen

Målrelaterade kurs-
planer - ändrad form men 
inte innehåll i samma grad

Mer kompletterande digitalt kurs-
material online (filmer, youtube mm)

VFU har minskat i antal

Digitala examinationer

Mer stödfunktioner 
av olika slag

Stress och psy-
kosocial ohälsa bland 

unga växer

Undervisningsform styrs idag alltför ofta av lokalbegränsningar och inte  utifrån önskad pedagogik och innehåll!

Tekniskt kunniga 
studenter

Iphone lanseras

Facebook 
lanseras

Försvårat samarbete 
mellan institutioner och 

fakulteter

Studenter har sämre  / ändrade för-
kunskaper och sämre språkkunskaper

Lokaler har över lag förblivit 
relatvit konstanta!

E-post

Skifte i synsätt från undervisning till lärande

Akademisering 
av vårdens yrken

Från ”praxisyrken” till 
yrken grundade i vetenskap-

ligt prövade metoder

Internationalisering av 
både lärare och studenter

Studentcentrerad utbildning

URKUND
digitaliserad 

plagiatkontroll

Allt högre arbetsbelastning i sjukvården

Sjuksköterskeflykt

Lärarens roll förändras Synen på studenten 
som en kapabel person

Kursutvärderingar

Fler olika kulturer inom 
programmen

Kvalitetssäkring av utbildningar

Hållbarhetsperspektiv 
allt viktigare

OH- > PP
Dator som självklart arbetsredskap

PIL

Mentometerknappar i 
undervisning

Växande antal studenter 
och större studentgrupper

Svårt att få tag på 
VFU-platser

”Appar för allt”

Förmåga till källkritik och att 
värdera information

Förmåga lära nytt från ny evidens

Interprofessionellt lärande

Färdigheter som får större vikt

Allt lättare söka, hitta och välja utbildning

Fler byter mellan 
utbildningar och hoppar 

Fler grupprum

Skönare stolarHälsovetarebacken har 
tillkommit

ALC-salar tillkommer

WIFI utbyggt

KTC

Datasalar minskar i 
antal

Datasalar ökar i 
antal

Möjlighet för lärare arbeta 
med blended learning

Vi är nåbara 24/7 
och ständigt online

Att kunna omsätta teori i praktik

Nya studentgrupper har andra mål med utbildningen 
(entreprenörer istället för forskare mm)

Växande andel äldre

”Flyktingkrisen”

Försvunnen auktoritetstro: studenter 
ifrågasätter mer och söker egna svar

Onlineforum

Individualiserad 
syn på utbildning

Studenter kommer 
inte på föreläsningar

Ökat eget ansvar för studier
”Studenter deltar bara 

på obligatoriska moment”

MOOC lanseras

Accelererande globalisering pådrivet av Internet, 
handel, resande, invandring och utlandsstudier

Flerkulturellt samhälle
- flerspråkighet

New Public Managment

... och patienter med
Smartphones 
i varje hand

”Tekniksuktande” 
studenter

Skolval i gymnasiet 
växer i betydelse

Primärvården som 
nav i vården

Alltmer liberala och
toleranta samhällsvärderingar

Genusperspektiv 
allt viktigare #meetoo

Införande av vårdval i 
primärvården

Avreglering av 
Apoteksmonopolet

Life science blir Big Data

Tvärdisciplinära kompetenser

Explosiv kunskapsutveckling

Stark 
svensk ekonomi

Rikssjukvårdsuppdrag införs Staten upprioriterar forskning 
inom Life Science

Stora investeringar i nya 
vårdmiljöer i hela Norden

Stadsliv och cafékultur i Sverige 
upplever renässans

Brist på personal i vården

Digitala patientjournaler

Peak Datasal

Patientdatalagen träder i kraft

Vårdguiden 
1177

IBM Watson gör cancerdiagnostik

Bioinformatik

Växande outsourcing av medicinsk 
forskning till låglöneländer.

Open Access Journals

Telehälsa

Mer distansstudier  (studenter) 
och distansarbete (anställda)

Peer Learning 
och studentaktiverande 

pedagogik  växer

Studenter interagerar mer med var-
andra och arbetar mer tillsammans

Mer administrativt 
arbete för lärareHögskoleförordningen oförändrad 

sedan 1996.

Beslut om ny sexårig 
läkarutbildning

Informationskompetens

Masterprogram i global hälsa

Kompletteringsprogram för utländska examina

Brist på VFU med hög kvalitet

Sänker svårighetsgrad - undervisning 
börjar ibland på mer basal nivå.

Modern biologi - 
tvärdisciplinärt fält

Biologiska läkemedel växer kraftigt Nya studiedesigner för kliniska prövningar

Akademigemensam dag 
med fokus på hållbarhet

Examination via blogg / poddar

Föreläsningar med 
PowerPoint

Inspelningsstudio

Projektorer och fasta 
datorer i lärosalar

Simulering

Examinationsformer styr inlärning och undervisning

Pågående omställning - försök 
till förändring av all pedagogik

IT utveckling möjliggör distansutbildning, 
men ej lokalerna

Grupprum och sociala 
miljöer saknas

Bokningssystemet 
måste ge mer möjlighet till 

önskemål 

Brist på eluttag

Hälsopropaganda

”Fake News”

Molekylärbiologi Genetik

Pålästa patienter

Flipped Classroom

Personcentrerad vård

Hur förändras 
utbildningens 
innehåll och 
kunskapsmål?

Hur förändras 
utbildningens 
genomförande? 

Hur förändras 
utbildnings-
lokalerna för 
att möta kom-
mande och re-
dan inträffade 
skiften?

TEKNIK

VÅRD/ FORSKNING

SAMHÄLLE

AKADEMI

Ännu större användning 
av sociala medier. 

Ökad näthandel - fysiska 
affärer slår igen

Mer undervisningsmaterial på webb

Ny teknik skapar skarpa etiska dilemmanGamification av utbildning och lärande Distansutbildning, onlineundervisning  
och MOOC fortsätter att öka

Accelererad teknikutveckling
och digitalisering

Exhibitonism och 
narcissm folksjukdomar

Fortsatt övertro på teknik 
som lösning på samhällsproblem

Avatarer Artificiell Intelligens - genombrott ?

Fortsatt globalisering: rörliga 
studenter och ökad migration

Fortsatt breddad rekrytering - mer 
blandade studentgrupper

Mer gemensam undervis-
ning mellan program

IPL och tvärdisciplinärt utbyte 
mellan universitet globalt

Gruppen äldre växer Fler med kroniska sjukdomar som ska vårdas i hemmet

Ökad betoning av betydelsen av kreativa 
miljöer och sociala mötesplatser

Lärarbrist i 
grundskolan

Fake News allt 
större problem

Skriftspråket för-
ändras :-( OMG!? Mindre resande

... eller mer resande?

Nya och fler hotbilder

Fortsatt urbanisering

Global energibrist Klimatförändringar Osäker framtid - stor risk för felsatsningar!

Trådlös elladdning

Kurslitteratur enbart på webb
Diginatives börjar ta 
över i lärarkollegiet

Höjd pensionsålder

Ökade krav på fort- och vidareutbildning

Större studentgrupperÖkad befolkning

Längre utbildningar

Studenter med mindre omvärldskoll

Onlinestudier blir normen

Resursbrist

”Kramens återkomst”

One Global Language i arbetslivet

Mer krav från patienter

Sanningsrelativisering - ifrågasättande av akademin

Self Employment

Miljö och social hållbaret i fokus Jämlikhet och rättigheter stora frågor

Fortsatt hälsotrend - krav på att hålla sig själv frisk Ökade krav på individuell produktivitet påverkar hälsobegreppet

Ökad betoning av att ”se hela människan”

Nationalism

Allt mindre anvarstagande studenter

Studenter betraktas 
alltmer som kunder och 

konsumenter

Studenter vill bli underhållna Förväntningar på ändrad pedagogik

Mer kliniskt kunniga lärare

Ny GU-vision

Fortsatt akademisering inom vårdyrken

Politisk centralisering av vårdstyrningen 6 sjukvårdsregioner Sammanslagning till en enda 
medicinsk fakultet i hela landet

Utökad samordning av utbildningar i Europa 
- standardisering av examinationer

Decentralisering av utbildning - mer VFU 
och större del av utbildning på andra orter

Nationella utbildningsprogram

Ny pedagogisk norm
Ny finansiering av utbildningssektorn

Acceleration av ny teknik i vården Kunskaper har allt kortare ”hållbarhetstid”

Ökad spridning av ”falska” läkemedelLäkemedel köps alltmer via nätapotek

Alltfler vårdkontakter sker via 
appar / internet / telefon.

E-hälsa växer.

Färre sociala kontakter och direkta möten i vården

Patienten vet mer än personalen

Mer egentester av fler sjukdomarÖkad vård utanför sjukhusetFler professioner i vården Nya konstgjorda reservdelar till kroppen

Ökad kunskap om celler / 
gener förklarar fler sjukdomarNytt ”vårdkontrakt”: mer egenvård

Personcentrerad vård

Inplanterade biosensorerRobotar slår igenom i vården

Epidemier 3d-printing av organ, proteiner 
och mediciner (utan recept)

AI

Hållbarhet ur dess tre olika 
dimensioner kommer stå i centrum

Studenterna 
ska bli aktiva 

samhällsutvecklare

Behov av ständigt uppdaterade 
kunskaper om nya tekniker och metoder

Fokus Interprofessionellt Lärande (IPL)

Ökat fokus 
på teknik och IT.

Anpassaning efter studentgruppens 
förväntningar och varierade förutsättningar - 

tillgänglighet och språk

Ökat fokus på medvetandegörande, 
källkritik, informationskompetens

Lärarrollen påverkas Akademin behöver försvara 
upplysning och demokrati

Ökat fokus på hantering 
av risker och säkerhetsarbete

Katastrofmedicin och 
självständiga krislösningar

Förmåga att bemöta och arbeta med 
den ”kompetenta patienten”.

Proaktiva utbildningar behöver 
ligga steget före utvecklingen

Inte lära ut dagens eller 
gårdagens metoder

Kombinationsutbildningar
Uppdaterade nationella och 

lokala mål

Närmare forskningsanknytning

Möjlighet till påbyggnader med 
master inom exv. teknik / managment

Omprövning av 
legitimationsutbildningarnas innehåll

Konflikten med legitimationskraven måste lösas!

Affärsverksamhet

Ökat fokus på etik

...och estetik relevant och inbakat

Fler lärare

Mer VFU

Mer IPL

Mer samverkan med andra 
universitet och andra fakulteter

Chalmers

Arbetsmiljö och ergonomi viktigare

Behov av större flexibilitet

Underlätta kompletteringsutbildningar

Fortbildning Karriärbyten

Mer diskussion och reflektion

Fler kombinationstjänsterWebbaserat Livestreaming

Färre katedralföreläsningar

Dator som 
självklart lärstöd

Akademiskt basår - introduktionsår innehållande 
studieteknik, syftet med universitetsstudier, 

vetenskapsteori mm - höja studenternas mottaglighet.

Mer spelbaserat lärande Spelbaserade belöningar

Social miljö viktigare Oberoende examinatorer
Ersättningsmodeller som ger 

stöd för interpedagogisk utveckling 
istället för att förhindra denna.

Samverkan med grund- och gymnasieskola - 
förutsättning för pedagogisk utveckling.

”Lärarcentrerad undervisning - 
studentcentrerad utbildning ” 

Ge lärare ökade möjligheter och 
autonomi att välja olika pedagogiska lärstilar.

Teknikutveckling, demokratihot och 
katastrofer...

Visionen för att hantera detta är ”trygg 
medarbetare och aktiv samhällsutvecklare”.

Fönster

Färre gradängsalar

Fler stora salar med platta golv

Grupprum kopplade till stora salar

Ventilation

Active Learning Classrooms

Bokhandel

Ljuddämpande teknik

Tysta zoner

Stor aula, 1000 platser

Bra och sund mat

Skärmar och eluttag

Caféer Foodtrucks Kaffestationer

Sociala informella mötesplatser Inne Ute

Stort friskvårdsgym

”Kliv ner från berget”

Ökad 
decentralisering

Universitetet 
synliggörs i staden

Trådlös laddning och bättre batterier?

Gemensam portal / 
huvudingång till berget

Färre datasalar

Flexibla salar Runda bord Ståplatser Behåll Ivar Östholm och Arvid Carlsson, 
bygg om resten till flexibla salar

Fokus på trivsel och kreativitet

Förläng 
linbanan till berget

Kringbyggt växthus med köksträdgård

Rum för skapande och rörelse Yogasal

Glasvägg till djurhuset

Walk and talk
Färre stora salar

Kvartersbutik

Mjuka och mobila rumsavdelare

Utgångspunkter:
Flexibilitet  och resiliens

VISION

Kräver tydligare och mer 
detaljerade kursmål

MER AV...

MINDRE AV...

UTFORMNING

150 studenter kan 
arbeta i grupper

Fler "flippade" föreläsningar kan minska behovet av stora salar

Teknisk support ska 
ligga i framkant och vara 

tillgänglig 

GU:s elektroniska miljö 
integrerad med sjukvården i 

hela regionen

Fysisk miljö som gör det möjligt att koppla forskning till olika praktiska moment

Fysisk miljö understödjer olika lärstilar

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Sammanställning av workshops om framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin 6 och 9:e februari 2018. Tack till alla som bidrog!
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digitalisering

REFORMER OCH 
SYSTEMSKIFTEN

MEDICINSKA 
PARADIGM

KULTURELLA &
VÄRDERINGS-

MÄSSIGA
FÖRÄNDRINGAR

befolkning och
underliggande 

förutsättningar

Skiften inom samhälle, teknik och studentgrupp under de senaste 20 åren med 
påverkan på utbildningens innehåll, mål och genomförande.

Tempora mutantur , nos et mutamur in illis
(Tiderna förändras, och vi med dem)

framtidens utbildningslokaler på sahlgrenska akademin

framtid
Skiften inom samhälle, teknik, vård och studentgrupp under de kommande 
20 åren med påverkan på utbildningens innehåll, mål och genomförande.

DE KOMMANDE 20 ÅREN
GÅRDAG

DE senaste 20 ÅREN

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  203720181999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

Evidens i 
vården

Ökat resande: 
Studenter bor långt 

från Göteborg
Nedskärningar i vården - svårt få 

kontinuitet i forskning.

Ökat individuellt 
ansvar för vård och hälsa

Brist på
studentbostäder

Automatisering
och labteknikutveckling

PubMed m fl
- databaser på nätet 

växer fram

Minskade lärarresurser 
per student

Öppen WIFI  utbyggd

TimeEdit införs - ökad 
administration för lärare

Fler administrativa system och krav

Delar av undervisning 
i grundutb.  ges enbart på 

engelska

Dignatives: för-
sta generationen upp-

vuxen med nätet.

Fokus på CASE-metodik 
inom arbetsterapiutbildning.

Information till 
studenter börja lämnas 

digitalt

GUL
lärplattformen.

Slut med kopiering 
av utdelningsmaterial

Allt kursmaterial 
finns digitalt

Stigande OH-kostnader 
på universitet

Doktorandutbildningen 
har blivit dyrare

Social kompetens

Studenter ”googlar allt”

Nationella riktlinjer 
( t ex för stroke)

Undersöknings-
metoder och behand-
lingsmetoder i vården 

digitaliseras

Studenter har egen 
dator i klassrummet

Receptfria handel av 
läkemedel utanför apotek

Evidensbaserad 
undervisning

Bättre koppling till 
aktuell vetenskap

Bolognaprocessen

Målrelaterade kurs-
planer - ändrad form men 
inte innehåll i samma grad

Mer kompletterande digitalt kurs-
material online (filmer, youtube mm)

VFU har minskat i antal

Digitala examinationer

Mer stödfunktioner 
av olika slag

Stress och psy-
kosocial ohälsa bland 

unga växer

Undervisningsform styrs idag alltför ofta av lokalbegränsningar och inte  utifrån önskad pedagogik och innehåll!

Tekniskt kunniga 
studenter

Iphone lanseras

Facebook 
lanseras

Försvårat samarbete 
mellan institutioner och 

fakulteter

Studenter har sämre  / ändrade för-
kunskaper och sämre språkkunskaper

Lokaler har över lag förblivit 
relatvit konstanta!

E-post

Skifte i synsätt från undervisning till lärande

Akademisering 
av vårdens yrken

Från ”praxisyrken” till 
yrken grundade i vetenskap-

ligt prövade metoder

Internationalisering av 
både lärare och studenter

Studentcentrerad utbildning

URKUND
digitaliserad 

plagiatkontroll

Allt högre arbetsbelastning i sjukvården

Sjuksköterskeflykt

Lärarens roll förändras Synen på studenten 
som en kapabel person

Kursutvärderingar

Fler olika kulturer inom 
programmen

Kvalitetssäkring av utbildningar

Hållbarhetsperspektiv 
allt viktigare

OH- > PP
Dator som självklart arbetsredskap

PIL

Mentometerknappar i 
undervisning

Växande antal studenter 
och större studentgrupper

Svårt att få tag på 
VFU-platser

”Appar för allt”

Förmåga till källkritik och att 
värdera information

Förmåga lära nytt från ny evidens

Interprofessionellt lärande

Färdigheter som får större vikt

Allt lättare söka, hitta och välja utbildning

Fler byter mellan 
utbildningar och hoppar 

Fler grupprum

Skönare stolarHälsovetarebacken har 
tillkommit

ALC-salar tillkommer

WIFI utbyggt

KTC

Datasalar minskar i 
antal

Datasalar ökar i 
antal

Möjlighet för lärare arbeta 
med blended learning

Vi är nåbara 24/7 
och ständigt online

Att kunna omsätta teori i praktik

Nya studentgrupper har andra mål med utbildningen 
(entreprenörer istället för forskare mm)

Växande andel äldre

”Flyktingkrisen”

Försvunnen auktoritetstro: studenter 
ifrågasätter mer och söker egna svar

Onlineforum

Individualiserad 
syn på utbildning

Studenter kommer 
inte på föreläsningar

Ökat eget ansvar för studier
”Studenter deltar bara 

på obligatoriska moment”

MOOC lanseras

Accelererande globalisering pådrivet av Internet, 
handel, resande, invandring och utlandsstudier

Flerkulturellt samhälle
- flerspråkighet

New Public Managment

... och patienter med
Smartphones 
i varje hand

”Tekniksuktande” 
studenter

Skolval i gymnasiet 
växer i betydelse

Primärvården som 
nav i vården

Alltmer liberala och
toleranta samhällsvärderingar

Genusperspektiv 
allt viktigare #meetoo

Införande av vårdval i 
primärvården

Avreglering av 
Apoteksmonopolet

Life science blir Big Data

Tvärdisciplinära kompetenser

Explosiv kunskapsutveckling

Stark 
svensk ekonomi

Rikssjukvårdsuppdrag införs Staten upprioriterar forskning 
inom Life Science

Stora investeringar i nya 
vårdmiljöer i hela Norden

Stadsliv och cafékultur i Sverige 
upplever renässans

Brist på personal i vården

Digitala patientjournaler

Peak Datasal

Patientdatalagen träder i kraft

Vårdguiden 
1177

IBM Watson gör cancerdiagnostik

Bioinformatik

Växande outsourcing av medicinsk 
forskning till låglöneländer.

Open Access Journals

Telehälsa

Mer distansstudier  (studenter) 
och distansarbete (anställda)

Peer Learning 
och studentaktiverande 

pedagogik  växer

Studenter interagerar mer med var-
andra och arbetar mer tillsammans

Mer administrativt 
arbete för lärareHögskoleförordningen oförändrad 

sedan 1996.

Beslut om ny sexårig 
läkarutbildning

Informationskompetens

Masterprogram i global hälsa

Kompletteringsprogram för utländska examina

Brist på VFU med hög kvalitet

Sänker svårighetsgrad - undervisning 
börjar ibland på mer basal nivå.

Modern biologi - 
tvärdisciplinärt fält

Biologiska läkemedel växer kraftigt Nya studiedesigner för kliniska prövningar

Akademigemensam dag 
med fokus på hållbarhet

Examination via blogg / poddar

Föreläsningar med 
PowerPoint

Inspelningsstudio

Projektorer och fasta 
datorer i lärosalar

Simulering

Examinationsformer styr inlärning och undervisning

Pågående omställning - försök 
till förändring av all pedagogik

IT utveckling möjliggör distansutbildning, 
men ej lokalerna

Grupprum och sociala 
miljöer saknas

Bokningssystemet 
måste ge mer möjlighet till 

önskemål 

Brist på eluttag

Hälsopropaganda

”Fake News”

Molekylärbiologi Genetik

Pålästa patienter

Flipped Classroom

Personcentrerad vård

Hur förändras 
utbildningens 
innehåll och 
kunskapsmål?

Hur förändras 
utbildningens 
genomförande? 

Hur förändras 
utbildnings-
lokalerna för 
att möta kom-
mande och re-
dan inträffade 
skiften?

TEKNIK

VÅRD/ FORSKNING

SAMHÄLLE

AKADEMI

Ännu större användning 
av sociala medier. 

Ökad näthandel - fysiska 
affärer slår igen

Mer undervisningsmaterial på webb

Ny teknik skapar skarpa etiska dilemmanGamification av utbildning och lärande Distansutbildning, onlineundervisning  
och MOOC fortsätter att öka

Accelererad teknikutveckling
och digitalisering

Exhibitonism och 
narcissm folksjukdomar

Fortsatt övertro på teknik 
som lösning på samhällsproblem

Avatarer Artificiell Intelligens - genombrott ?

Fortsatt globalisering: rörliga 
studenter och ökad migration

Fortsatt breddad rekrytering - mer 
blandade studentgrupper

Mer gemensam undervis-
ning mellan program

IPL och tvärdisciplinärt utbyte 
mellan universitet globalt

Gruppen äldre växer Fler med kroniska sjukdomar som ska vårdas i hemmet

Ökad betoning av betydelsen av kreativa 
miljöer och sociala mötesplatser

Lärarbrist i 
grundskolan

Fake News allt 
större problem

Skriftspråket för-
ändras :-( OMG!? Mindre resande

... eller mer resande?

Nya och fler hotbilder

Fortsatt urbanisering

Global energibrist Klimatförändringar Osäker framtid - stor risk för felsatsningar!

Trådlös elladdning

Kurslitteratur enbart på webb
Diginatives börjar ta 
över i lärarkollegiet

Höjd pensionsålder

Ökade krav på fort- och vidareutbildning

Större studentgrupperÖkad befolkning

Längre utbildningar

Studenter med mindre omvärldskoll

Onlinestudier blir normen

Resursbrist

”Kramens återkomst”

One Global Language i arbetslivet

Mer krav från patienter

Sanningsrelativisering - ifrågasättande av akademin

Self Employment

Miljö och social hållbaret i fokus Jämlikhet och rättigheter stora frågor

Fortsatt hälsotrend - krav på att hålla sig själv frisk Ökade krav på individuell produktivitet påverkar hälsobegreppet

Ökad betoning av att ”se hela människan”

Nationalism

Allt mindre anvarstagande studenter

Studenter betraktas 
alltmer som kunder och 

konsumenter

Studenter vill bli underhållna Förväntningar på ändrad pedagogik

Mer kliniskt kunniga lärare

Ny GU-vision

Fortsatt akademisering inom vårdyrken

Politisk centralisering av vårdstyrningen 6 sjukvårdsregioner Sammanslagning till en enda 
medicinsk fakultet i hela landet

Utökad samordning av utbildningar i Europa 
- standardisering av examinationer

Decentralisering av utbildning - mer VFU 
och större del av utbildning på andra orter

Nationella utbildningsprogram

Ny pedagogisk norm
Ny finansiering av utbildningssektorn

Acceleration av ny teknik i vården Kunskaper har allt kortare ”hållbarhetstid”

Ökad spridning av ”falska” läkemedelLäkemedel köps alltmer via nätapotek

Alltfler vårdkontakter sker via 
appar / internet / telefon.

E-hälsa växer.

Färre sociala kontakter och direkta möten i vården

Patienten vet mer än personalen

Mer egentester av fler sjukdomarÖkad vård utanför sjukhusetFler professioner i vården Nya konstgjorda reservdelar till kroppen

Ökad kunskap om celler / 
gener förklarar fler sjukdomarNytt ”vårdkontrakt”: mer egenvård

Personcentrerad vård

Inplanterade biosensorerRobotar slår igenom i vården

Epidemier 3d-printing av organ, proteiner 
och mediciner (utan recept)

AI

Hållbarhet ur dess tre olika 
dimensioner kommer stå i centrum

Studenterna 
ska bli aktiva 

samhällsutvecklare

Behov av ständigt uppdaterade 
kunskaper om nya tekniker och metoder

Fokus Interprofessionellt Lärande (IPL)

Ökat fokus 
på teknik och IT.

Anpassaning efter studentgruppens 
förväntningar och varierade förutsättningar - 

tillgänglighet och språk

Ökat fokus på medvetandegörande, 
källkritik, informationskompetens

Lärarrollen påverkas Akademin behöver försvara 
upplysning och demokrati

Ökat fokus på hantering 
av risker och säkerhetsarbete

Katastrofmedicin och 
självständiga krislösningar

Förmåga att bemöta och arbeta med 
den ”kompetenta patienten”.

Proaktiva utbildningar behöver 
ligga steget före utvecklingen

Inte lära ut dagens eller 
gårdagens metoder

Kombinationsutbildningar
Uppdaterade nationella och 

lokala mål

Närmare forskningsanknytning

Möjlighet till påbyggnader med 
master inom exv. teknik / managment

Omprövning av 
legitimationsutbildningarnas innehåll

Konflikten med legitimationskraven måste lösas!

Affärsverksamhet

Ökat fokus på etik

...och estetik relevant och inbakat

Fler lärare

Mer VFU

Mer IPL

Mer samverkan med andra 
universitet och andra fakulteter

Chalmers

Arbetsmiljö och ergonomi viktigare

Behov av större flexibilitet

Underlätta kompletteringsutbildningar

Fortbildning Karriärbyten

Mer diskussion och reflektion

Fler kombinationstjänsterWebbaserat Livestreaming

Färre katedralföreläsningar

Dator som 
självklart lärstöd

Akademiskt basår - introduktionsår innehållande 
studieteknik, syftet med universitetsstudier, 

vetenskapsteori mm - höja studenternas mottaglighet.

Mer spelbaserat lärande Spelbaserade belöningar

Social miljö viktigare Oberoende examinatorer
Ersättningsmodeller som ger 

stöd för interpedagogisk utveckling 
istället för att förhindra denna.

Samverkan med grund- och gymnasieskola - 
förutsättning för pedagogisk utveckling.

”Lärarcentrerad undervisning - 
studentcentrerad utbildning ” 

Ge lärare ökade möjligheter och 
autonomi att välja olika pedagogiska lärstilar.

Teknikutveckling, demokratihot och 
katastrofer...

Visionen för att hantera detta är ”trygg 
medarbetare och aktiv samhällsutvecklare”.

Fönster

Färre gradängsalar

Fler stora salar med platta golv

Grupprum kopplade till stora salar

Ventilation

Active Learning Classrooms

Bokhandel

Ljuddämpande teknik

Tysta zoner

Stor aula, 1000 platser

Bra och sund mat

Skärmar och eluttag

Caféer Foodtrucks Kaffestationer

Sociala informella mötesplatser Inne Ute

Stort friskvårdsgym

”Kliv ner från berget”

Ökad 
decentralisering

Universitetet 
synliggörs i staden

Trådlös laddning och bättre batterier?

Gemensam portal / 
huvudingång till berget

Färre datasalar

Flexibla salar Runda bord Ståplatser Behåll Ivar Östholm och Arvid Carlsson, 
bygg om resten till flexibla salar

Fokus på trivsel och kreativitet

Förläng 
linbanan till berget

Kringbyggt växthus med köksträdgård

Rum för skapande och rörelse Yogasal

Glasvägg till djurhuset

Walk and talk
Färre stora salar

Kvartersbutik

Mjuka och mobila rumsavdelare

Utgångspunkter:
Flexibilitet  och resiliens

VISION

Kräver tydligare och mer 
detaljerade kursmål

MER AV...

MINDRE AV...

UTFORMNING

150 studenter kan 
arbeta i grupper

Fler "flippade" föreläsningar kan minska behovet av stora salar

Teknisk support ska 
ligga i framkant och vara 

tillgänglig 

GU:s elektroniska miljö 
integrerad med sjukvården i 

hela regionen

Fysisk miljö som gör det möjligt att koppla forskning till olika praktiska moment

Fysisk miljö understödjer olika lärstilar

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Sammanställning av workshops om framtidens utbildningslokaler på Sahlgrenska Akademin 6 och 9:e februari 2018. Tack till alla som bidrog!
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Styrande och vägledande
program och planer

PEDAGOGISKT IDÉPROGRAM VID gu
Det pedagogiska idéprogrammet (2015) formulerar ett uni-

versitetsgemensamt förhållningssätt till pedagogiken, samt 

ger en bakgrund och forskningskontext till idéerna om stu-

dentcentrerat lärande samt vilken betydelse lärmiljön har 

för detta.

Programmet uttrycker förväntningar på utvecklingen av 

universitetet som lärmiljö, avseende både fysiska och virtu-

ella  rum - och kopplingen dem emellan.

Programmet observerar att studenters lärande i hög grad 

sker på andra platser än i undervisningslokalen, t.ex. på bib-

liotek eller i andra offentliga rum. Studenter som har goda 

möjligheter att interagera informellt med sina kurskamrater 

och lärare utanför den formella undervisningssituationen 

utvecklar ett större engagemang för sina studier och tar kon-

trollen över sin egen lärprocess1

Lärmiljön bör underlätta för studenter att utveckla sociala 

nätverk knutna till sin utbildning, detta kan positiva utbild-

ningseffekter såsom en känsla av tillhörighet till student-

gruppen och till det större akademiska sammanhanget.

Rummet formar även lärares möjligheter att utföra både 

sina pedagogiska och forskande arbetsuppgifter på ett ef-

1 Matthews, Kelly E., Victoria Andrews och Peter Adams. 2011. ”Social 
learning spaces and student engagement.” i Higher Education Research 
and

Development, 30:2, pp. 105-120

fektivt sätt, att ingå i sociala och professionella relationer 

samt att utbyta information och kunskap kollegor emellan. 

Rum med flexibla lösningar gör att undervisningen lättare 

kan växla mellan lärarfokuserade inslag och studentfoku-

serade aktiviteter vilket understödjer ett studentcentrerat 

lärande.

I programmet konstateras att dagens studenter är vana vid 

IT, men att teknikutvecklingen samtidigt inte per automatik 

innebär att denna färdighet kommer till nytta i utbildning-

en. Det krävs därför att integrationen av digitala resurser i 

undervisningen drivs aktivt utifrån en pedagogisk idé. Ak-

tuell forskning pekar på vikten av att pedagogisk utveckling 

och teknologisk utveckling sker parallellt

Strategisk lokalförsörjningsplan  
2016-2040 GU
Den strategiska lokalförsörjningsplanen tar sin utgångs-

punkt i universitetets övergripande vision och mål. Planen 

utgör grund för beredning av beslut i långsiktiga lokalför-

sörjningsfrågor och beslutas av universitetsstyrelsen. Pla-

nen ska ligga till grund för beslut om nybyggnadsprojekt, 

större ombyggnader och betydande omflyttningar inom uni-

versitetet.

Som komplement till den långsiktiga planen antas årligen 

sammanfattande lokalförsörjningsplaner på kortare sikt (1-3 

5
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SAL 7022 i hälsovetarbacken har möblerats med 
små runda bord utspridda i klassrummet. Detta är 
en enklare och mindre tekniktung variant av ALC-
sal som både lärare och studenter uppger att man 
uppskattar och nyttjar mycket.
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år). Dessa beskriver pågående och planerade lokalföränd-

ringar och utgör bas för universitetets budgetprognoser. 

Den strategiska lokalförsörjningsplanen utgår från fem stra-

tegier:

•	 Det är verksamhetens behov som ska styra lokalför-

sörjningen.

•	 Universitetet ska ha rätt antal och rätt sorts kvadratme-

trar.

•	 Ett läge i centrala Göteborg ska alltid väljas före andra 

alternativ.

•	 Lokalförsörjningen ska främja ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet.

•	 Lokalförsörjningsarbetet ska vara inkluderande och 

bygga på dialog.

I lokalförsörjningsplanen fördjupas de fem strategierna i ett 

antal riktlinjer per strategi.

Varje förslag till lokalförändring ska prövas mot den aktuel-

la utvecklingsplanen för området. Förutsättningarna för en 

forskningsanknuten utbildning och en utbildningsanknu-

ten forskning ska redovisas i varje lokalförändring. Detsam-

ma gäller förutsättningarna för samverkan med omvärlden.

Vid utformning av lärandemiljöer ska pedagogisk idé, rums-

lig gestaltning och behov av tekniska hjälpmedel redovisas.

Campusplan Medicinareberget
Göteborgs universitets strategiska lokalförsörjningsplan 

(se föregående rubrik) stipulerar att det skall finnas aktu-

ella utvecklingsplaner ”för samtliga byggnader och campus-

områden.” Syftet är att skapa en beredskap för kommande 

förändringar och därmed korta ledtider. Alla förändringar 

inom området ska ta sin utgångspunkt i utvecklingsplanen.

Campusplan för Medicinareberget har tagits fram i samver-

kan mellan Göteborgs universitet och Akademiska Hus.

Den övergripande idén i campusplanen är att verksamheter 

skall koncentreras till campusområdets kärna, med Medici-

naregatan som yttre gränszon mot omgivande staden. För-

slaget innebär på att befintliga byggnader utnyttjas i första 

hand och kompletteras med nya tillägg i form av universi-

tetslokaler, student- och forskarbostäder samt lokaler för 

andra verksamheter som kan bidra till ett levande campus.

Då campus i huvudsak kommer att förtätas inom sitt redan 

befintliga utbredningsområde innebär det att verksamhe-

terna kommer att vara kvar i befintliga lokaler. Detta ställ-

ningstagande bildar utgångspunkt för all lokalplanering. 

Genom att koncentrera och utveckla campus istället för att 

fortsätta att sprida ut verksamhet och stödfunktioner över 

hela berget är tanken att den täthet mellan byggnader och 

människor, som idag saknas, ges möjlighet att uppstå. Ett 

tätare campus är mer areaeffektivt, det upplevs som mer le-

vande då mängden människor koncentreras på mindre yta, 

och en större närhet mellan aktörer ökar också mötespoten-

tialen på campus.

Förutom förtätning inåt sker en koncentration i området 

kring Per Dubbsgatan för att stärka kopplingen till sjukhus-

området.

VGR:s KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN
I en värld av ständiga förändringar blir en organisations för-

måga att upprätthålla rätt kompetens en avgörande faktor 

för dess framgång. En medvetenhet om framtida kompe-

tensbehov är nödvändigt. Syftet med Västra Götalandsre-

gionens kompetensförsörjningsplan (2017) är att identifiera 

och tydliggöra skillnader mellan kompetensbehovet och 

tillgänglig kompetens, samt att visa på åtgärder och insatser 

som behövs för att säkra VGR:s framtida kompetensförsörj-

ning.

Detta berör direkt Sahlgrenska akademin som är en av re-

gionens ”huvudleverantörer” av nya vårdprofessionella och 

fortbildning för vårdanställda.

VGR konstaterar att regionen står inför stora utmaningar 

vad avser kompetensförsörjning och pekar särskilt ut några 

områden:

5
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•	 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

•	 Hårdnande konkurrens om sjukvårdspersonal

•	 Attraktivitet som arbetsgivare

•	 Att bättre tillvarata befintlig kompetens

•	 Att förmå attrahera nya medarbetare

•	 Att säkerställa tillgången till grundutbildad personal

•	 Att minska sjukfrånvaron

VGR:s kompetensförsörjningsplan slår fast att medarbetar-

nas kunskaper och engagemang ytterst är en förutsättning 

för att VGR ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför 

är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga och en 

investering i en god och säker verksamhet samt ett hållbart 

arbetsliv. Dessutom är en verksamhet med goda möjligheter 

till lärande attraktiv för många medarbetare.

Framtidsprognoser från Kompetensförsörjningsplanen har 

summerats i kapitel 4, under rubriken ”Pågående och för-

väntade förändringar av betydelse”.

campusplan medicinareberet: illustrationsplan
Planbilden illustrerar identifierade och utpekade 
utbyggnadsmöjligheter för nytillkommande 
bebyggelse i enlighet med idén om koncentration mot 
områdets kärna.
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Framtidens verksamhet och 
utbildningslokaler

Här summeras den förväntade framtida utvecklingen för ut-

bildningarnas genomförande och innehåll, som enligt detta 

lokalprogram bör utgöra grundutgångspunkt för utveckling 

och förändringar av utbildningslokaler.

•	 Utbildningarnas samlade volym förväntas inte öka 

märkbart det närmaste decenniet. Huvudplanerings-

scenariot är därför att mängden studenter vid grundut-

bildningar kan antas vara ungefär detsamma som idag.

•	 Sammansättningen av utbildningar kommer dock att 

förändras över tid. Nya utbildningar kommer att 
tillkomma, en del befintliga försvinner eller föränd-

ras, detta sker hela tiden med utgångspunkt i vårdens 

kompetensbehov och efterfrågan. Ett exempel är den 

nya kompletterande utbildningen för sjuksköterskor 

från länder utanför EU/EES/Schweiz.

•	 Efterfrågan på fortbildning kommer att öka - dvs yr-

kesverksamma inom vården som deltar i kortare kurser 

för kontinuerlig kompetensutveckling och kunskaps-

förnyelse.

•	 Andelen utbildningsprogram som ges på campus 
kommer att vara ungefär densamma som idag. Detta 

kan tyckas vara en märklig prognos när teknikutveck-

ling och internetvana möjliggör mer och mer av dis-

tansstudier, men den internationella bilden är trots allt 

att campus upprätthåller sin dragningskraft. Detta är 

dock starkt beroende av att campus förmår att utveckla 

sin attraktivitet som studiemiljö.

•	 Hur campus används kommer däremot att förändras. 

En ökad användning av öppna arbetsytor och 

platser för socialt umgänge och blandad aktivitet är att 

förvänta. 

•	 Ur didaktiskt hänseende kommer ”katedralsföre-
läsningar” att minska i omfattning medan grupp-

arbete, peer learning och andra studentaktiverande 

pedagogiker kommer att öka i omfattning. Ett uttalat 

mål är att utbildningarna ska vara studentcentrerade. 

Detta innebär bland annat att vi behöver bli bättre på 

att möta studenters olika lärstilar.

6

Förväntad förändring av utbildning och 
föreslagen förändring av utbildningslokaler

Förväntade förändringar av utbildningen
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Den övergripande förändringsinriktningen för lokaler ska 

följa och understödja förändringsinriktningen för utbild-

ningarna. Det innebär att det framöver behöver bli mer av:

•	 Multisalar: Platta/flacka flexibla lärosalar från stor-

leken av klassrum (liten multisal) upp till hörsal (stor 

multisal), utformade för att möjliggöra växlingar mellan 

olika lärsituationer utan att behöva byta rum.  Multisa-

lar ska ge möjlighet att gå från introduktion till arbete i 

mindre grupper, för att sedan återgå till ny gemensam 

genomgång, men ska också ge bästa möjliga stöd till 

pulpetföreläsning, såväl som hela pass av grupparbete. 

Multisalar kan skapas genom konvertering av befint-

liga gradängsalar till flackare salar, genom att befintliga 

klassrum anpassas och genom att nya salar planeras 

med tillräckliga förråd, möblering och tekniskt stöd.

•	 Klassrum och seminarierum ska hållas utrustade med 

aktuell lämplig IT-utrustning som ger stöd för 

”blended learning”, ”omvända klassrum” och för un-

dervisning med stöd av AR och VR. Tekniklösningar 

måste vara enkla att förstå för alla som ska nyttja loka-

lerna. I möjligaste mån likvärdig och förutsägbar nivå 

av tekniklösning i samtliga salar - det ska räcka med ”ett 

knapptryck” .

•	 Grupprum och grupparbetsplatser i direkt och 

nära anslutning till klassrum, som underlättar väx-

ling mellan olika undervisningssituationer. Indelning 

i grupprum och seminarierum ersätts med små- och 

stora grupprum.

•	 Öppna grupparbetsplatser och studieplatser i de-

lade utrymmen, genom uppgraderade, omhändertagna 

och i vissa fall vidgade mellanrum och passager.

•	 Gränsöverskridande sociala miljöer och mötes-

platser integrerade med lärmiljön. Sociala arenor och 

gemensamma vardagsrum är exempel på denna typ av 

platser.

•	 Learning commons / biblioteksmiljöer där 

coachad informationssökning kan kombineras med 

eget arbete och studier.

•	 ALC-salar där studentaktiva pedagogiker underlättas 

och stöttas av tekniska hjälpmedel och möblering.

Alc-sal på biomedicinska biblioteket
Denna sal är den ena av två alc-salar på biblioteket, 
möblerad med runda bord, flertal skrivtavlor 
och digitala skärmar på alla väggar. Läraren står 
i mitten av rummet.  salarna är mycket populära 
och står mellan undervisningstiderna öppna för 
stdenter att bedriva egenstudier eller grupparbeten. 
Nyttjandegraden blir därmed mycket hög.

Föreslagen förändringsinriktning för utbildningslokaler
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FRAMTIDENS LOKALTYPER på 
sahlgrenska akademin

Ovan beskrivs den övergripande förändringsinriktningen 

vad avser först utbildningarna och sedan lokalernas sam-

mansättning. Här följer en fördjupad beskrivning av de lo-

kaltyper, miljöer och lösningar som lokalprogrammet sär-

skilt betonar.

Multisalar:
Salar som kan ställas om mellan olika syften, exv växla mel-

lan instruktion och föreläsning och grupparbete och enskilt 

arbete. Multisalar handlar i hög grad om hur man utformar 

inredning och arbetar med möblering. En multisal karak-

täriseras av att möbleringen tillåter många olika typer av 

aktiviteter. Enkla omställningar mellan olika aktiviteter och 

användning kan ske relativt enkelt och fort och inredningen 

är utformad och planerad för att möjliggöra ommöbleringar. 

En viktig aspekt av multisalar blir därmed förvaltningsmäs-

sig: vem ansvarar för möblering? Hur ser grunduppställ-

ningen ut?

Multisalar innebär ett mer rörligt sätt att se på klassrum och 

lärosalar som månganvändbara resurser. När en multisal 

inte används för undervisning kan den vara tillgänglig för 

studenter att bedriva eget arbete eller grupparbeten. Multi-

salar ska även kunna nyttjas för konferenser, möten, fakul-

tetsträffar, laborativ verksamhet, praktiska övningar mm.

Storleksmässigt kan en multisal vara allt från storlek av sto-

ra grupprum (seminarierum) till hörsalar.

ALC-salar:
Konceptet Active learning classroom (ALC) har från början 

utvecklats i USA, med bas på University of Minnesota, med 

målet att rumstypen ska stödja aktivt lärande. Modellen 

innebär att ställa om klassrummet från en sal där i första 

hand lärarledd föreläsning bedrivs till ett rum där studenter 

kan samarbeta och samverka med varandra i grupper (olika 

varianter av kollaborativt lärande), placerade runt runda 

bord med plats för 6-8 studenter per bord. Att borden ska 

vara just runda är centralt i konceptet - det är en sittning 

som gör att alla deltagare i gruppen sitter ”lika centralt” runt 

en gemensam arbetsyta.

ALC-salar ger studenterna möjligheter att forska och arbe-

ta gemensamt digitalt och att därefter redovisa resultat på 

storbildsskärmar eller på skrivtavlor/whiteboards för övriga 

grupper. Salarna möjliggör snabba växlingar mellan grupp-

arbete, lärarinstruktion (läraren står i mitten av rummet) 

och redovisning. 

ALC-salar ersätter inte andra typer av klassrum utan bör 

ses som ett komplement som passar i vissa kursmoment 

och kurser, men absolut inte i alla sammanhang. ALC-salar 

är inte heller lika flexibla som multisalar. Både teknik och 

möblering är inriktad på just kollaboration.

Learning commons:
Learning Commons är en alltmer populär typ av lärmiljö  

där många parallella studieaktiviteter kan pågå i ett delat 

sociala arenor

informella utbildningsmiljöer

multisalargrupprum

alc-salar

specialsalar

formella utbildningsmiljöer

öppna grupparbetsplatser traditionella hörsalar

gemensamma 
vardagsrum

learning 
commons
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FRAMTIDENS IDEALISKA UNDERVISNINGSMILJÖ
UTsnitt från illustration framställd av en 
av grupperna vid workshop om framtidens 
utbildningsmiljö på sahlgrenska akademin i februari 
2018.

utrymme med mjuka avgränsningar och med närhet till 

bibliotekspersonal som kan assistera i informationssök-

ning. En typisk learning common innehåller verktyg för in-

formationssökning och har tillgång till informationskällor 

både i tryckt form och digitalt. Rummet ger stöd för enskilt 

arbete och grupparbeten, är tillåtande för att uppehålla sig 

och föra samtal, men gör det också möjligt att bedriva ostört 

koncentrerat arbete.

Sociala arenor och gemensamma vardagsrum:
De sociala arenorna är gemensamma och delade utrymmen 

som både möjliggör studier och arbete och sociala aktivite-

ter. Exempel på sociala arenor är restauranger, caféer, uppe-

hållsutrymmen, trädgårdar, studentcentrum, träningsloka-

ler, pubar.

De sociala arenorna och gemensamma vardagsrummen 

kan med fördel vara unikt utformade och vart och ett ha sin 

egen karaktär för att förstärka såväl identifikation som an-

knytning. De placeras i anslutning till stråk och i mellanrum 

där kan användas av olika grupper och därmed bli mötes-

platser och understödja interprofessionellt lärande. Trots 

en unik och individuell utformning kan vardagsrummen 

genom sin funktionella mångsidighet ändå bli väldigt flexi-

bla och understödja många olika sorters läraktiviteter och 

former av aktivt lärande. 

Väl utformade ”vardagsrum” som tillåter parallella akti-

viteter av olika slag, kan bidra till att behovet av särskilda 

rum för grupparbete och undervisning minskar – och loka-

lutnyttjandet kan därmed öka. SUHF skriver i sin rapport 

Framtidens lärmiljöer (2016):

”Det blir allt viktigare att skapa mötesplatser, studieplat-

ser och gemensamma arbetsplatser för olika typer av 

grupper. Lokalernas flexibilitet blir därmed av central 

betydelse och kraven ökar på att utveckla gemensamma 

och multifunktionella rum som kan användas dygnet 

runt”.
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Vägledande principer
för framtidens utbildningslokaler

I detta kapitel redovisas de principer som utifrån ställnings-

tagandena i detta lokalprogram ska tjäna som vägledning 

vid planering och stegvis utveckling av framtidens utbild-

ningslokaler vid Sahlgrenska akademin.  

1. Förändring av 
utbildningslokalerna genom 
Inkrementell omställning

Denna strategi för förändring av utbildningslokalerna inne-

bär att det inte finns en färdig plan för hur allt ska bli. Istäl-

let är utgångspunkten att utföra åtgärder löpande i många 

steg och att i alla åtgärder ta utgångspunkt i den omvand-

lingsinriktning, som beskrevs i föregående kapitel. Det ger 

även möjligheten att ompröva omvandlingsinriktningen. 

Strategin är ett svar på de stora osäkerheter som präglar 

framtidens utbildning, som gör långtidsplanering och ”allt 

på en gång” till osäkra strategier och istället gör en ständig 

omställning mer framgångsrik. 

2. Lokaler med flexibilitet och 
resiliens

•	 Månganvändbarhet: Platta salar med öppen möble-

ring + stödjande förråd. Principen är att varje rum ge-

nom utformning och möblering ska kunna användas 

till många olika ändamål (förändringar över dag) men 

också att i den specifika undervisningssituationen stär-

ka möjligheterna att snabbt växla mellan olika uppgif-

ter, exempelvis att växla från instruktion i helklass till 

grupparbete och från teori till praktik.

•	 Tillgänglighet; nåbarhet, åtkomlighet och synlighet 

till alla delar av utbildningslokalerna för att undvika lo-

kaler som blir svårutnyttjade.

•	 Mångfaldigt lokalutbud: en variation av lokaltyper 

för att tillgodose olika behov, kursstorlekar och peda-

gogiska modeller. I studenternas arbetsmiljö behövs 

det en bredd av platser som passar olika lärstilar, från 

avskilt och tyst till blandat och socialt.

•	 Fysisk utformning och bokningssystem hänger 
ihop: bokningssystemet bör vara väl överblickbart och 

lättanvänt och ge möjlighet till att få ut samlad informa-

tion både om bokningar och om faktisk användning för 

att successivt optimera lokalutbudet efter brukande.

•	 Överbrygga organisatoriska indelningar och ter-

ritorialiteter: utbildningslokalerna skall så långt som 

möjligt vara en gemensam resurs som är åtkomlig för 

alla delar av verksamheten.

3. Attraktiv och trivsam 
utbildnings- och studiemiljö

•	 Lägg omsorg om rumslig utformning, materialval, 

möblering, inredning, ljussättning, akustik, avskärm-

ningar, grönska, klimat, ergonomi, utblickar mm för att 

bättre stödja dialog- och lärprocesser. I slutändan är det 

detta som kommer att avgöra om en studiemiljö upp-

skattas – och används – eller om den blir en siffra i ett 

excelblad över ”tillgängliga studieplatser” som i prak-

tiken ingen vill vistas på. En enda välgestaltad arbets-

7
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Vad ska studiemiljön bidra till?

1. Att fler människor är på plats.

2. Att studenterna inte hoppar av utan istället trivs och kommer in i ett socialt akademiskt sammanhang

3. Att det blir bättre studieresultat - inspiration och möten mellan discipliner, bästa möjliga stöd för pe-

dagoger.

4. Stödja, möjliggöra och stimulera kursutveckling, pedagogiska innovationer och en studentcentrerad 

utbildning.

5. Öka effektiviteten i användandet (beläggningsgrad, rätt lokaler för rätt ändamål)

miljö med genomtänkt inredning är mer värt än fem 

slarvigt gestaltade och inredda dito. Utnyttja tillgänglig 

evidens och designkunskap.

•	 Tillför fler studiesociala funktioner i delade utrym-

men; matmöjligheter, platser för studentliv, fritidsakti-

viteter, kultur och möjligheter till socialt umgänge som 

lockar flera olika grupper.

•	 Säkerställ full tillgänglighet till alla delar av miljö-

erna, placera nya funktioner och utbildningslokaler så 

att de bidrar till kortare avstånden mellan delarna.

4. Betoning av social interaktion, 
fler platser för peer learning och 
Interprofessionellt lärande

•	 Förstärk lärandets sociala processer genom att i såväl 

stora som små åtgärder underlätta för dialog:

•	 Lärosalar som möjliggör snabb övergång till gruppdis-

kussioner. 

•	 Fler grupparbetsplatser och grupprum för att möj-

liggöra studentaktiv pedagogik och grupparbeten.

•	 Fler öppna och delade studiemiljöer där olika pro-

gram möts och blandas i vardagen.

•	 Utnyttja och förädla mellanrummen som idag 

ibland är dåligt utnyttjade eller bristfälligt omhänder-

tagna till att bli attraktiva mötesplatser.

5. Utbildningsmiljöer som möter 
studenter och lärare med olika 
behov

•	 En studentcentrerad strategi för utformning av lärmil-

jöer utgår från att det inte finns en modell som passar 

alla, det gäller att åstadkomma ett varierat utbud för 
olika lärstilar och ett mångfaldigt utbud av studie-

platser för olika funktionsvariationer.

•	 Tillgång till avskilda och tysta arbetsplatser för stu-

denter som önskar detta.

•	 Salar för traditionella föreläsningar kommer fort-

satt behövas.

6. Undervisningssalar anpassas 
för framväxande pedagogiker och 
tekniker

•	 Fler ALC-salar, utgående från erfarenheter och lärdo-

mar från redan genomförda salar av detta slag.

•	 Bokningsbara specialsalar där spetsteknik och ut-

formningslösningar kan prövas, exempelvis använd-

ning av AR- och VR-hjälpmedel.

•	 Tekniskt stöd till användning av informationsteknik 
(utrustning för inspelning, samt för uppspelning med 

ljud och bild från dator) i alla delar av miljön
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