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Rapport fra Temamøte 18.01.21 

Et læringsmiljø i endring 
 

Bakgrunn 

Temamøtet «Et læringsmiljø i endring» ble gjennomført 18.01.21. Temamøtet var arrangert 
av styreleder i Sit, Sofie Carlsen Bergstrøm. Hun hadde med seg innlederne Anne Iversen, 
førsteamanuensis ved institutt for psykologi ved NTNU, Simon Løvdal, læringsmiljøpolitisk 
ansvarlig ved Studenttinget NTNU, og direktør for velferdstjenester i Sit, Gustav Østerberg 
Øverli. Disse ble bedt om å introdusere henholdsvis underviserperspektivet, 
studentperspektiver, og samskipnadsperspektivet på tiden som har gått, og erfaringene de 
har gjort seg under korona. Totalt 18 deltagere ble fordelt i fem grupper, og fikk diskutere 
disse temaene, med hjelp av spørsmålene nevnt under. Nedenfor er en oppsummering av 
disse diskusjonene. 

 

Temamøtets diskusjoner 

Hva er den viktigste lærdommen vi kan ta med oss fra den tiden som er gått siden mars 
2020 når det gjelder læringsmiljø? 

Alle gruppene anser det som sannsynlig at det digitale har kommet for å bli, i større eller 
mindre grad. I den digitale hverdagen mister man de uformelle samtalene mellom møtene, 
som er særskilt viktig for studenter som kanskje har flyttet til ny by, eller startet på nytt 
studie hvor de ikke har bekjente. Disse mister muligheter for nettverksbygging og 
relasjonsbygging, som er en viktig del av studentlivet. Flere grupper anser det som svært 
sannsynlig at man vil ende opp med en hybridløsning i fremtiden, der noe av undervisningen 
er digital, og noe er fysisk. Dette er viktig å ta med seg i videreutvikling av Sit sine 
tjenesteområder, da man må tilrettelegge for den nye normalen. Det siste året har det vært 
særskilt viktig å være tilpasningsdyktige og kreative, her har Sit vært flinke til å utvikle nye 
tjenester.  

Det er også viktig at man bruker erfaringene man har gjort seg til å videreutvikle tjenester 
fremover. Man har erfart at de viktigste treffpunktene er samtaler, når studentene kan 
diskutere seg imellom. Man kan muligens anta at kollokvier og små studiegrupper vil bli 
prioritert fremover, mens forelesninger kan gjennomføres digitalt. Da vil utforming av rom 
for læring være ekstra viktig.  

Samarbeid på tvers av geografiske områder har blitt enklere i den digitale hverdagen. Dette 
har minsket avstanden mellom Trondheim, Gjøvik, og Ålesund, noe som har bidratt til økt 
felles samarbeid og identitet Terskelen for å studere har blitt lavere under korona, men 



 

samtidig vet man at den viktigste faktoren for læring er trivsel, og denne har falt. Vi må ha 
fokus på trivsel for å hjelpe studentene å fullføre sine studier. 

 

Identifiser en utfordring dere ser har oppstått gjennom denne tiden hva gjelder 
studentenes læringsmiljø (uten å definere en løsning)? 

Det sosiale aspektet av å studere har blitt vanskeligere. Dette inkluderer både sosiale 
nettverk for trivsel, og nettverksbygging for fremtidig karriere. Her vil det bli behov for 
tettere oppfølging av de studenter som har vært i startfasen av studier i denne perioden, da 
disse vil ha mistet mange muligheter for nettverksbygging som de vil ha behov for både 
gjennom studiene, og i etterkant. 

Noen studenter opplever digital undervisning som positivt, spesielt de som tidligere har slitt 
med angst og lignende utfordringer. Disse opplever også økt gjennomføring av studier, noe 
som er viktig å ha med seg. Studenter er ulike, og ikke alle har samme behov. 

For praktiske utøvende fag som musikk eller lab har man mistet en del av kvaliteten av 
utdanningen. Noen studieretninger er hardere rammet enn andre, og man ser at studenter 
studerer mer på hyblene sine. Dette er verdt å ta med seg når man utformer fremtidens 
studentboliger.  

Studenter har behov for sosiale møteplasser for å finne nye venner og kontakter. Hvis man 
mister noe av dette pga digital undervisning må man vurdere hvordan man kan skape disse 
arealene i studentenes hverdag. Det er behov for å skape grupper som kan samarbeide både 
fysisk og digitalt, slik at studentene blir kjent.  

Det mentale skiftet er viktig, og har blitt mer utfordrende det siste året. Sitter man i sengen og 
ser forelesning blir det vanskeligere å sette seg i «forelesningsmodus». Dette påvirker både 
hverdagen, den psykiske helsen, og kvaliteten på utdanningen til studentene. Struktur i 
hverdagen er viktig, og har blitt mer opp til studentene selv. Dette, sammen med manglende 
motivasjon, er et av de største problemene i studentenes hverdag. Det er viktig å ha egnet 
arbeidsplass, noe mange studenter mangler på hyblene, da disse ikke er utformet for å gi alle 
som bor sammen rom til å studere samtidig. 

Man ser også mange kronikker om «de glade 20-årene», mulig vi kommer til å se en 
motreaksjon med eksplosiv sosialisering.  

Vi ser også at man har fokusert og arbeidet mest med driftsavvik i 2020, dette har gått på 
bekostning av organisasjonsutvikling, nye prosjekt, og nyskapning. Man må passe på å ikke 
miste utviklingen på grunn av dagens situasjon. Vi må tenke fremover. 

 



 

Hvordan bør samskipnaden og utdanningsinstitusjonene utvikle seg for å dekke et 
eventuelt nytt behov innenfor læringsmiljø? 

Underspørsmål: 
Hvilke nye behov ser vi? Er det noe ansvar som overlapper/Hvem har ansvaret? 

 

Sit har satt inn mange gode tiltak, men man må huske at disse ikke er evaluert eller testet. Det 
er viktig at vi tar oss tid til å evaluere disse tiltakene før man eventuelt gjør de permanente, 
og ikke bare antar at disse fungerer best mulig. 

Vi har opplevd bedre kommunikasjon og samarbeid mellom Sit og de tilknyttede 
utdanningsinstitusjonene. Dette samarbeidet er det viktig å opprettholde og å videreutvikle 
fremover. 

Ved utdanningsinstitusjonene er det mange tomme lokaler på kveldstid, kanskje man 
gjennom samarbeid kan finne god bruk for disse som kan bidra til økt trivsel og psykososial 
helse blant studentene. 

Både hverdagen og samfunnet har endret seg mye på kort tid. Vi vet ikke hvor lenge dette vil 
vare, eller hvilke endringer som blir permanente. Det er derfor viktig at Sit går fremtiden i 
møte ved å være omstillingsdyktige, og ved å videreutvikle egne konsepter.  

Å tilrettelegge for sosial kontakt mellom studenter vil også være svært viktig i perioden 
fremover. Studenter som startet i høst, har mistet mange muligheter til å knytte relasjoner. 
Det vil være behov for å støtte opp under sosial kompetanse og relasjonsbygging i fremtiden.  

 

 

 

Oppsummering 
Man antar det som svært sannsynlig at fremtidens studier vil bli en hybridløsning, med både 
digital og fysisk undervisning. Dette vil kunne påvirke behovene til studentene både på og 
utenfor campus, og er en viktig faktor å ta med seg i fremtidige arealplaner. Man ser også at 
nettverksbygging og sosiale relasjoner mellom studenter har blitt mye mer utfordrende. Sit 
bør derfor vurdere, evaluere og eventuelt videreføre de tiltak som er satt inn for å 
motarbeide disse utfordringene.  
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