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Artiklen sammenfatter et forskningsprojekt1 som undersøger om og hvorledes de fysiske 
rammer for projektarbejde har betydning for de studerendes oplevelse af mulighederne for at 
lære af og med hinanden på tværs af projektgrupper. Det konkluderes, at tegnesalen tilbyder 
langt gunstigere betingelser herfor end individuelle grupperum, både fordi de studerende har 
mere umiddelbar adgang til inspiration som følge af rummets fysiske udformning og fordi de 
i langt højere grad føler sig som en del af et fællesskab og dermed ikke konstant stilles overfor 
udfordringen om at skulle krydse den grænse mellem grupperne, som døren i de individuelle 
rum markerer. Samtidig udfordrer tegnesalen de studerende på at balancere mellem at lade 
sig inspirere og bevare fokus i eget projekt. 
 
På formgivningsuddannelser er tegnesalen en vigtig ramme om de studerendes aktiviteter. En 
undtagelse her fra er første og andet semester på Arkitektur & Design uddannelserne på Aalborg 
Universitet, hvor projektgrupperne i traditionelt har været tildelt individuelle rum. 
Fra uddannelsens side beklages dette med henvisning til, at det fratager de studerende muligheden 
for at blive inspirerede og lære af og sammen på tværs af projektgrupper. På den anden side viser 
undersøgelser af læringsoplevelser i storrumskontorer, at ansatte i storrumskontorer ikke oplever 
øget inspiration og feedback fra deres kolleger sammenlignet med ansatte, der er placeret i 
individuelle kontorer2.  
Dette rejste spørgsmålet om de studerende oplever, at tegnesalen befordrer mulighederne for 
inspiration og feedback, eller om forventningen om tegnesalen som et inspirerende læringsmiljø er 
ønsketænkning fra uddannelsens side. I studieåret 2007/2008 blev det som følge af øget 
studenteroptag nødvendigt at placere 7 af i alt 15 grupper i et storrumskontor/tegnesal. Dette skete 
ved lodtrækning og gav en unik mulighed for at sammenligne de studerendes oplevelser med de to 
rumtyper, hvad angår det at lære af og med hinanden, og dermed for at få svar på, om og i givet fald 
hvorledes de fysiske ramme gør en læringsmæssig forskel.  
Som det fremgår af illustrationerne adskiller de to rumtyper sig primært med hensyn til selve 
rummets afgrænsning og de ydre omgivelser. 
 

                                                 
1 Keiding, T.B. (2009). Spatial conditions as an unheeded media in teaching and learning. Præsentation på 
The European Conference on Educational Research, Wien 28.-30. September 2009. 
2 Fx Pejtersen J. H. (2006). Støj i storrumskontorer. 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/JHP_10102006.pdf .  
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Figur 1a Tegnesalen, ydre omgivelser 
 

 
Figur 1b Tegnesalen, indre omgivelser 
 



 
Figur 2a Individuelle grupperum, ydre omgivelser 
 

 
Figur 2b grupperum, indre omgivelser 
 
 
 
Adspurgt om hvilken fysisk ramme de foretrækker samt fordele og ulemper ved de to rumtyper 
angiver 33 ud af de 50 studerende, som deltog i undersøgelsen, at de foretrækker tegnesalen som 
fysisk ramme for projektarbejdet. 4 er i tvivl og 13 siger, at de foretrækker individuelle grupperum.  
Fordele og ulemper samler sig for begge rumtypers vedkommende i to kategorier 
’inspiration/feedback fra medstuderende’ og ’støj/forstyrrelser’.  
 
 Tegnesal Grupperum 
Fordel Umiddelbar adgang til inspiration Fravær af forstyrrelser og støj 



Ulempe Mange forstyrrelser og støj Fravær af adgang til inspiration 
 
For tegnesalens vedkommende tematiseres inspiration og feedback fra en muligheds- og 
tilgængeligheds optik (affordance). Rummet giver gennem dets fysiske udformning de studerende 
umiddelbar adgang til både uformel og formel inspiration. Den uformelle inspiration opstår når de 
studerende mødes i fællesområdet, ved at de ser andre gruppers skitser og modeller, ’stikker 
hovedet ind’ til og snakker med en anden gruppe eller blot ved at overhøre andre gruppers samtaler. 
De to sidste inspirationskilder er samtidig dem, som skaber hvad de studerende opfatter som den 
største ulempe ved tegnesalen: støj og forstyrrelser. Den formelle inspiration skabes ved at 
grupperne indbyrdes træffer aftale om at vise og diskutere deres projekt med hinanden. En mulig 
forklaring på hvorfor de studerende på tegnesalen, i kontrast til ansatte i storrumskontorer, oplever 
rummet som befordrende for inspiration og feedback, er, at de studerende er ’in it for the learning’, 
mens arbejdssituationen har opgaveløsning og produktion som et bærende rationale for 
interaktionen. Inspiration og læring vil hermed i højere grad være midler til forbedret 
opgaveløsning, når det synes relevant, end et mål i sig selv.  
 
De nærmest ubegrænsede muligheder for inspiration fordrer, at de studerende løbende reflekterer 
over, hvornår de engagerer sig forskellige inspirerende aktiviteter og hvornår og hvorledes de sætter 
inspirationen i spil i egne projekter.  
Fordelen ved de individuelle grupperum fremhæves som fravær af støj og forstyrrelser. Og ulempen 
begrænsede muligheder for inspiration og feedback fra medstuderende. De studerende søger at 
håndtere sidstnævnte ved at træffe aftaler om at holde døren åben ud til gangarealet, men 
konstaterer at dørene ofte ender med at være lukkede.  
I princippet er det kun den spontane inspiration, som skulle have andre og vanskeligere betingelser i 
området med de individuelle grupperum. De studerende har på samme måde som på tegnesalen 
mulighed for at stikke hovedet ind til andre grupper samt for at give og få inspiration ved at træffe 
aftaler om at give kritik på hinandens projekter. Men i følge de studerende sker det ikke eller kun i 
meget begrænset omfang.  
Mulige forklaringer på dette blev søgt ved at se nærmere på, hvad de studerende tillægger betydning 
for inspirerende interaktion. Herved blev det klart, at oplevelsen af inspiration ikke knytter sig til, at 
de andres projekt minder som ens eget. Inspiration er med andre ord ikke bundet op på sagligt 
sammenfald mellem projekterne. Tværtimod er de studerende meget opmærksomme på både at 
være åbne for inspiration og holde fast i deres eget projekt. I forhold til tidsdimensionen er de 
studerende opmærksomme på, at der kan være tidspunkter, hvor ny inspiration enten ikke skal 
opsøges eller sættes i spil. Projektet kan simpelthen tidsligt og sagligt være i en anden fase og 
dermed ude af takt med inspirationens sagsforhold. I forhold til sags- og tidsdimensionen kan der 
ikke identificeres forskelle mellem studerende fra henholdsvis tegnesal og individuelle grupperum.  
De store forskelle i mulighederne for inspirerende interaktion med medstuderende skal findes i 
interaktionens socialdimension. De studerende i tegnesalen beskriver sig selv som en del af et 
fællesskab, nærmest én stor gruppe. De kender hinanden og føler sig fri til at kontakte andre 
projektgrupper stort set når som helst. I området med de individuelle grupperum er følelsen af at 
høre til stort set fraværende. De studerende taler om at være uden for fællesskabet, at de ikke 
opsøger andre grupper hvis døren er lukket og at de føler, at de trænger sig ind på et privat område, 
hvis det endelig sker. Døren opfattes med andre ord som en demarkationslinje mellem offentlig og 
privatsfære. Sådanne oplevelser og forventninger virker tilbage på de studerendes tilskyndelse til at 
opsøge andre grupper med henblik på faglig inspiration og gør at grupperne altovervejende holder 
sig til deres eget grupperum, hvilket igen begrænser den faglige dybde i den interaktion, der trods 
alt er på tværs af grupperne. 



Udover den læringsmæssige betydning som fraværet af mulighederne for inspiration kan have inden 
for det arkitektur- og design faglige område, rejser det gennemførte forskningsprojekt et andet tema, 
nemlig spørgsmålet om hvorledes de to rumtyper indvirker på de studerendes kompetencer i 
relation til samarbejde og fortsat læring i arbejdslivet. Det åbne fleksible miljø i tegnesalen, hvor de 
studerende løbende interagerer professionelt med hinanden og må være både åbne overfor nye input 
og bevare fokus i deres eget projekt, har betydeligt flere ligheder med de netværksorganiserede 
projekter, de vil møde i deres professionelle karriere, end den projektarbejdsform, der udfolder sig i 
de individuelle grupperum. Endvidere rejser forskningsprojektet både spørgsmålet om hvorvidt 
tegnesalen vil være relevant for en bredere vifte af uddannelser samt hvilke forudsætninger 
udnyttelse af rummets potentiale og håndtering af dets udfordringer kræver af deltagerne, herunder 
om elever i grundskolen har forudsætninger for at håndtere denne kompleksitet.  
 


