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Forord 
Bacheloroppgaven min har vært en berg- og dalbane av følelser og jeg har spurt meg selv 

flere ganger om jeg skriver om det riktige. Jeg er jo ingen psykolog, men dette er et tema som 

har interessert meg lenge og som jeg har lest mye om. Temaet har klare koblinger til 

utdanningen jeg fikk gjennom et årsstudium med pedagogikk fra NTNU i Trondheim. Det å 

knytte interiørarkitekturen sammen med omgivelsespsykologi synes jeg er et ekstremt viktig 

tema, og noe som jeg gjerne vil jobbe med videre i livet. Det gir interiørarkitekturen en viktig 

tilleggsdimensjon, ut over det estetiske.  Til slutt, før du begynner å lese denne 

bacheloroppgaven vil jeg bruke muligheten til å takke personer som har vært ekstra gode å ha 

under bachelorjobbingen:  

 

Først og fremst vil jeg takke min fine gode mamma som har vært så utrolig hjelpsom gjennom 

hele oppgaven. Du har vært så på farten med hjelp til kjøring og henting av ulike materialer 

og nødvendigheter til oppgaven. Du har også vært så snill og inspirert meg med kreativt 

påfyll! Tusen takk for støtte og gjennomgang av oppgaven og for å bare være der for meg når 

dagene har vært harde. Det samme gjelder for stefaren min! Tusen takk for hjelp av 

materialhenting og kjøring fram og tilbake. 

 

Jeg vil også takke min utrolig snille og tålmodige samboer som har orket å holde ut med meg 

gjennom denne krevende og hektiske perioden. Jeg lover å være mer ryddig hjemme nå som 

oppgaven er ferdig! Du har vært utrolig støttende både mentalt når jeg har vært skikkelig 

stressa, og fysisk med tekniske ting jeg hadde brukt lang tid på å løse alene! Du har vært 

veldig god å bo med under bachelorjobbingen. 

 

Jeg ønsker å takke min snille pappa for god støtte og fine ord gjennom bechelorjobbingen, 

samt komme med hyggelige overraskelser som sjokolade på døren! Tusen takk for hjelp med 

gjennomgang av oppgaven, og takk for masse skryt! 

 

Jeg vil takke min dyktige og hjelpsomme bachelorveileder Linda Lien. Tusen takk for gode 

tilbakemeldinger og raske svar når jeg har lurt på ting! Tusen takk for at du har vist så stor 

interesse for oppgaven, det har hjulpet på motivasjonen. Det hadde blitt veldig vanskelig å fått 

levert en oppgave jeg er fornøyd med uten deg.  
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Til slutt vil jeg gi en stor klem og takk til mine medstudenter fra klassen som jeg har sittet og 

jobbet mest sammen med. Hadde det ikke vært for at jeg kunne sittet på skolen med dere og 

jobbet, hadde jeg nok møtt på veggen ganske fort. Dere er gode å ha når man trenger ekstra 

støtte og veiledning. 

 

Tusen takk alle sammen! J  

 

Sammendrag av oppgaven 
Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man gjennom interiørarkitektur kan få 

campusarkitekturen til å være med på å påvirke studenters psykiske helse og motivasjon. 

Oppgaven er delt inn i seks ulike deler som tar for seg forskjellige aspekter av oppgaven: 

Jeg starter med å forklare med en innledning hva forankringen min til denne oppgaven er, 

samt forklare problemstillingen. Videre forklarer jeg de teoretiske funnene jeg har gjort i 

denne oppgaven, der trekker jeg fram psykologiske aspekter av hvordan omgivelsene påvirker 

oss. Videre forklarer jeg hvordan estetikken påvirker den psykiske helsen. Så skal jeg 

gjennom metodebruk og datainnsamling, basert på teorien jeg tar utgangspunkt i, og vinkle 

oppgaven mot disse funnene. Videre skal jeg gjøre rede for kreative metoder som jeg har 

benyttet for den kreative tankeprosessen bak oppgaven. Og til slutt vil jeg presentere 

løsningen min og mine interiørfaglige valg. Her skal jeg også forklare konseptet til oppgaven. 

 

1.0 – Innledning og forankring  

1.1 Innledning og tema 

Studentenes psykiske helse har hatt et kraftig fall de siste årene. Flere undersøkelser viser til 

at altfor mange studenter sliter psykisk og ikke er motiverte for universitet- eller 

høyskolestudier. I 2018 var resultatene fra «Studentenes Helse og Trivsel» (SHoT) 

undersøkelse at hver fjerde student slet psykisk (Folkehelseinstituttet 2018). Mens svarene fra 

den samme undersøkelsen gjort i 2021 viser en kraftig endring fra hver fjerde student, til at 

hver andre student sliter psykisk (Folkehelseinstituttet 2021). Det vil si at halvparten av 

studentene, som har turt å si ifra, sliter psykisk, noe som jeg mener er urovekkende høye tall. 

Dette har blitt et veldig aktuelt tema under pandemien og det er ikke tvil om at den har hatt 

stor innvirkning på den psykiske helsen hos studentene. Omgivelsene studentene har måttet 

studere i under pandemien har hatt en stor innvirkning på den mentale helsen, og jeg vil 
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derfor i min oppgave fokusere på hovedstedet studentene vanligvis befinner seg når de 

studerer, nemlig på campus. Hvordan kan man gjennom å forandre på campus, påvirke 

studentenes psykiske helse og motivasjon?  

 

Denne bacheloroppgaven vil belyse hvordan interiørarkitektur kan bidra positivt til 

studentenes trivsel og psykiske helse. Motivasjonen studenter har, og måten den kan bli 

påvirket på av å sitte på campus, er også et sentralt tema som skal besvares i denne oppgaven. 

Teksten tar for seg psykologiske teorier og kilder som forklarer hvorfor oppgavens 

interiørfaglige valg har blitt utformet på den måten de har blitt. 

 

1.3 Problemstilling og bakgrunn for prosjektet 
Psykisk helse har alltid vært et tema som interesserer meg, og jeg har tidligere studert et 

årsstudium i pedagogikk med omgivelsespsykologi som fag. Hvordan omgivelsene påvirker 

oss har alltid fascinert meg og jeg visste med en gang at dette var noe jeg ønsket å legge vekt 

på i min oppgave. Med tanke på at antall studenter med psykiske plager har hatt en alvorlig 

økning de siste årene, og det at jeg er student selv, har dette blitt et svært relevant tema for 

meg å skrive om. Forrige semester (5. semester) skrev jeg en tekst til emnet PRK3100 om 

hvordan studentene har hatt det på hjemmekontor. Teksten har tittel «Slipp studentene ut av 

fengsel!» (Vedlegg 6, 33). Dette ble starten på prosessen å finne tema til bacheloroppgaven, 

og det drev motivasjonen min for å skrive mer om den psykiske helsen til studentene, og hva 

som påvirker den. Jeg har derfor valgt å formulere oppgavens problemstilling slik: 

 

Hvordan kan campusarkitektur føre til bedret psykisk helse og motivasjon hos 

studentene? 

 

1.4 Valg av bygg 

Jeg har valgt å ta for meg Høyskolen Kristiania sin campus Fjerdingen, som er den campusen 

jeg går på selv. Gjennom min studietid har ikke jeg fått muligheten til å bruke bygget så mye 

på grunn av pandemien, men likevel ser jeg forbedringspotensialer. Som student som går der 

selv er jeg klar over at mitt ståsted ikke er så objektivt, så jeg har derfor valgt å gjøre research, 

og innhente synspunkter og fakta fra andre studenter på campus. Det er blitt gjennomført en 

stor spørreundersøkelse, diverse intervjuer og en befaring. Gjennom å analysere de 
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forskjellige funnene har jeg dannet meg et grunnlag for å foreslå mulig løsning på problemene 

som ble avdekket.  

 

1.5 Avgrensninger i oppgaven 

For at bacheloroppgaven ikke skal bli for omfattende har jeg måttet sette noen avgrensninger. 

Avgrensninger satt innenfor oppgaven er: 

• Spesialklasserom som musikk er ikke tegnet ut, det skal kun vises ett eksempel på 

hvordan et generelt klasserom kan se ut. 

• De ansatte sine områder skal ikke tegnes opp. 

• Det er kun blitt fokusert på 1. etasje, 2. etasje og 5. etasje. 

• Det er ikke planlagt å gjøre noen fasadeendringer. 

• Toalettene skal ikke endres. 

 

2.0 – Teori  

2.1 Innledning 

For å undersøke hvordan den psykiske helsen og motivasjonen påvirkes av omgivelsene, er 

man nødt til å dykke ned i psykologien, spesielt delen som omhandler omgivelsespsykologi. I 

avsnittene under blir det beskrevet ulike aspekter ved omgivelsespsykologien som påvirker 

den psykiske helsen og motivasjonen. Det er da spesielt lagt vekt på omgivelsene innenfor 

arbeidslivet og skolehverdagen, samt menneskets forhold til naturen – «biofili».  

 

2.2 Bygget i Chr. Krohgs gate 32 - Fjerdingen 

I dag brukes bygget som campus for studenter på Høyskolen Kristiania Westerdals, og heter 

Campus Fjerdingen. Studentene som går på denne campusen, studerer kreative fag og musikk. 

Bygget ligger rett ved siden av Akerselva og har tidligere vært en del av industribyggene i 

området. Bygget har også tidligere vært brukt som kontorbygg og lager.  

 

2.3 Arbeidsplasser og skolearkitektur 

Når man skal se på skolearkitektur innenfor en høyskole er det litt annerledes enn 

grunnskolebygg. Et høyskolebygg har like mye plass til individuell jobbing som det er 

klasserom hvor det foregår undervisning med forelesere. Jeg skal fokusere på de felles 

arbeidsområdene og de sosiale soner i denne oppgaven, og hvordan en helhetlig utforming og 
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design av disse fremmer god psykisk helse og motivasjon. Det vil bli presentert en del 

forsking under som er blitt gjort på barneskoler, men er tatt i bruk i dette prosjektet for 

studenter ved høyskole og universitet da psykologien som ligger bak forskningen vil få det 

samme utfallet. 

 

Å ha fleksible arbeidsplasser gjør mennesker lykkelige og komfortable (Channon 2018, 41). 

Som Ben Channon refererer til i boken sin «Happy by Design», sier Aldo van Eyck and 

Herman Hertzberger: 

“They argued that the designer’s role is not to provide a complete solution but to 

allow users to take control of a building. By using the building in the way, they 

wanted, they would ultimately be happier within that space” (Channon, 41). 

 

Kjedsomhet og understimulering er to vanlige resultater av dårlige utformede omgivelser 

(Klingenberg 2018, 196). Mennesker trenger å møte på ukjente sider og det er grenser for 

hvor lenge man orker å oppholde seg på den samme plassen, særlig hvis denne plassen ikke 

tilbyr noen form for variasjon. «Forandring fryder» som Birgit Cold skriver i artikkelen sin 

«Estetikk, velvære og helse», som er publisert i boken «Interiørarkitektur» av Ellen 

Klingenberg. Tilværelsen vår trenger forandring, og det gleder oss (Klingenberg, 199). 

 

Men selv med forandring er det godt å ha noen faste ting å lene seg mot i hverdagen. 

Eksperter har forsket på at mellom en tredjedel og halvparten av menneskene i verden er 

introverte. Noe som betyr at de blir tappet for energi av å være sammen med mennesker over 

en lengre periode, i motsetning til ekstrovertene som får energi av å være rundt mennesker. 

Introverte mennesker foretrekker å ha tilgang til områder som ikke er overstimulerende. Dette 

kan for eksempel være et område dedikert til å være i alene (Channon, 44). Særlig på 

arbeidsplasser med felles arbeidsområder kan introverte mennesker fort føle seg 

overstimulerte. Det er derfor viktig å dedikere noen rom til å kunne jobbe alene, eller ta seg 

en pause (Channon, 45). 

 

Et viktig tiltak gjort i løsningsdesignet er å legge vekt på at dette er en kreativ skole. En stor 

andel av studentene som svarte på undersøkelsen har for eksempel svart at de savner å se 

utstillinger av studentenes oppgaver gjennom skoleåret. Dette ble det derfor svært viktig å 

legge vekt på i løsningsforslagets framstilling. Å gjøre områdene man arbeider i mer 

personlige har vist seg å være veldig viktig for menneskers lykke. Hvis man føler seg 
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tilbakeholdt, eller ikke får lov til å gjøre noen personlige endringer ved et bygg eller rom, kan 

man begynne å mislike stedet fordi man føler en mangel på kontroll (Channon, 47). Birgit 

Cold skriver i artikkelen «Estetikk, velvære og helse», publisert i Ellen Klingenberg sin bok, 

«Interiørarkitektur» at en viktig estetisk egenskap man burde ha i skoleanlegg er at skolen er 

utsmykket med kunst og elevarbeider (Klingenberg, 205). 

 

2.4 Omgivelsespsykologi 
Omgivelsene vi tilbringer mye av tiden vår i er som oftest innendørs, så det blir ekstremt 

viktig å gjøre disse områdene så gunstige man kan for bruken de er tiltenkt, og ikke minst 

gjøre de komfortable for brukerne. Ben Channon skriver i boken «Happy by design»:  

«By most estimations, we now spend more than 80 % of our time in buildings, and this 

can affect our mood both positively and negatively. The quality of the places where we 

live, work and study therefore impact our happiness significantly” (Channon, 1). 

 

Vi forholder oss hele tiden til ulike typer omgivelser, og de påvirker oss på forskjellige måter. 

Mennesker bruker mye av dagen sin på skolen eller arbeidsplassen, så det er viktig å fremme 

gode løsninger på slike steder. For å designe og realisere gode løsninger må vi se på hva som 

egentlig trengs på et arbeidsområde slik som en campus. Som designer har man et ansvar for å 

dytte folk i riktig retning gjennom det man har designet, og i dette tilfellet blir det å se på 

hvordan man kan designe et skolebygg for å få studentene til å trives bedre og få dem mer 

motivert (Channon, 2). 

 

Kvaliteten på en bygning påvirker hvordan brukerne vi ha det i bygget, og det er mange 

aspekter med bygningsdesign som universelt påvirker hvordan mennesker vil føle seg når de 

går inn i et nytt rom (Channon, 3). Derfor er det viktig for studentene å tilbringe studietiden 

sin i et bygg som fokuserer på å fremme de positive aspektene ved det å studere og som 

påvirker den psykiske helsen i en positiv retning. Som Birgit Cold sier: «Glade barn lærer 

best» (Klingenberg, 206). Dette gjelder for studentene også. 

 

Omgivelsesestetikk er et begrep man finner innenfor psykologiens felt omgivelsespsykologi. 

«Det omhandler estetiske relasjoner mellom mennesker og de fysiske omgivelsene» 

(Klingenberg, 193). En annen måte å forklare det på blir å fortelle hva det motsatte av estetikk 

er, nemlig anestetisk, som betyr at sansene er bedøvet (Klingenberg, 194). Omgivelses-
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estetikken er viktig for brukerne av bygget. Hvis man tilbyr brukerne av et bygg med masse 

rot, dårlig organisering, slitte materialer eller neglisjerte områder vil brukerne føle seg 

uviktige. Bygningen vil symbolisere at vi ikke bryr oss om brukernes behov, og at aktivitetene 

som foregår i bygget ikke er verd å involvere seg i. Derav om det hadde vært ryddig, solid og 

pent tatt vare på vil dette forbindes med noe bra. «Vi forbinder det vakre med det gode og 

verdifulle» (Klingenberg, 195). «Naar fagmanden skal bedømme en bygning, nøjes han ikke 

med at beskæftige sig med udseendet.» (Rasmussen 1989, 2). En bygning skal både være 

funksjonell og estetisk, og kanskje best av alt; gjøre det funksjonelle estetisk. Ellen 

Klingenberg har tatt med i boken sin «Interiørarkitektur», artikkelen «Estetikk, velvære og 

helse» av Birgit Cold, hvor hun skriver: 

«Man kan kanskje med full rett påstå et den estetiske opplevelsen i hverdagen er 

minimal på det bevisste planet, og at den høyst fremkaller en følelse av velvære eller 

irritasjon.» (Klingenberg, 198) 

 

2.5 Naturens påvirkning – «Biophilia» 
Biofili (Biophilia) er definert som det medfødte menneskelige instinktet til å knytte seg til 

naturen og andre levende vesener, altså kjærligheten for naturen (Eide 2016, 20). 

 

En viktig del av denne oppgaven blir å se på hvordan naturen er med på å påvirke den 

psykiske helsen. Vi tilbringer ca. 80 % av tiden vår innendørs, likevel er naturen en av de 

største faktorene som påvirker vår psykiske helse på en positiv måte, så det blir viktig å finne 

en måte å trekke naturen og følelsen av naturen inn på campus (Channon, 55). 

Som Ben Channon sier i boken sin «Happy by Design»: 
 

“Spending time in nature has been shown to unequivocally improve our happiness and 

mental wellbeing, regardless of other factors. It has been proven to reduce stress, 

improve our memories, and make us kinder and more creative. It is almost impossible 

to overstate how good nature is for our minds.” (Channon, 53). 

 

Designere får derfor et viktig ansvar når det kommer til å designe innendørs-plasser for 

mennesker og passe på å inkludere elementer fra naturen. Både utsikt til noe grønt, frisk luft 

og til og med bilder eller ting som assosieres med natur har en positiv effekt på mennesker 

(Klingenberg, 207). Ikke bare har det en god effekt visuelt, men planter er også med på å 

bedre luftkvaliteten inne, noe som er en viktig faktor for at kroppen skal ha godt med energi, 
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noe som igjen påvirker den psykiske helsen positivt. Ikke bare er det godt å puste inn frisk 

luft, men det gir oss også dirkete kontakt med verden utenfor (Channon, 35). 

 

Biblioteket er et av de stedene i bygningen man ofte konsentrerer seg. Dette rommet er derfor 

plassert ut på sør-siden av bygget som har utsikt ut mot Akerselva og en grønn park. Som Eli-

Kristin Eide skriver i boken sin, «Sanselig arkitektur»:  

«Landskapsarkitekt og forsker William Sullivan ved University of Illinois og 

psykologene Stephen og Rachel Kaplan, begge ved University of Michigan, har alle, 

uavhengig av hverandre, kommet frem til at utsikt til natur gir bedre oppmerksomhet 

og konsentrasjon enn utsikt til urbane områder.» (Eide, 20). 

 

Dette forklares med at utsikt mot urbant landskap med trafikk, støy og mennesker gjør oss 

mentalt trette. De er for stimulerende og krever mer oppmerksomhet enn å se på fjell og trær. 

Naturlig utsikt gir sinnet hvile. «Biofilihypotesen» er en forklaring på hvorfor mennesker 

reagerer slik på natur, og det blir forklart i Eli-Kristin Eide sin bok, «Sanselig arkitektur», at 

denne hypotesen «går ut på at vi mennesker har en medfødt tendens til å reagere positivt på 

naturen» (Eide, 20). 

 

Naturen får ikke bare menneskene til å reagere positivt, men den kan faktisk også hjelpe deg 

med å øke oppmerksomheten din faglig sett. En studie i 2009 ved School Design and 

Planning Laboratory ved University of Georgia, så på hvordan barn får forskjellige resultater 

på skolen ut ifra om de hadde utsikt mot natur, eller urbane områder. Studiet ble ledet av C. 

Kenneth Tanner, og studiet resulterte i at elevene som hadde utsikten fra klasserommet sitt ut 

mot naturlige områder som fjell og hager, hadde bedre resultater innen fag, enn de elevene 

som hadde klasserommene sine ut mot urbane og støyfulle områder (Eide, 20). 

 

Videre har forskning også sett på hvordan lyset påvirker oss i skolesammenheng. Eide skriver 

om et forsøk gjort på elever ved en skole i Sverige angående lysforholdene: 

«Et forskningsprosjekt med svenske skolebarn i fire ulike klasserom gjennom et år 

viste at barna i klasserom med lite dagslys hadde forstyrrende nivåer av kortisol, et 

hormon som er regulert av kroppens døgnrytme. Tilstrekkelig dagslys har også vist 

seg å forbedre elevers resultater. Forskningen her viser at elever i klasserom med mye 

dagslys var 26 prosent raskere i lesing og 20 prosent raskere i matematikk enn elever i 
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klasserom med lite dagslys. Undersøkelsen varte i et år, 1999, med 21.000 elever i 

ulike stater i USA.» (Eide, 23). 

 

Men riktig lyssetting er viktig å kombinere med det formålet rommet har. En studie gjort i 

2006, som gjennomfører en rekke forsøk på intervjuer i sterkt og svakt lys, viser til at de som 

ble intervjuet i svakere lys hadde en større tendens til å slappe av og løsne opp når de ble 

intervjuet (Eide, 23). Riktig og gjennomtenkt lyssetting er derfor en nøkkelfaktor for å 

underbygge rommets formål. 

 

2.6 Fargeteori 

Farger er mye mer enn bare et visuelt uttrykk. Lyset som treffer øyet når man ser en farge går 

gjennom samme del av hjernen som prosesserer følelser. Forskning har bevist at de ulike 

fargene, til og med nyansene, graderingene og tonene, har spesifikke psykologiske effekter 

(Haller 2019, 66). Med dette i bakhodet har fargevalgene i denne oppgaven blitt plukket nøye 

ut i forhold til hva slags psykologiske effekter de har på studentene.  

 

Oransje farger stimulerer den kreative delen i oss, og gir oss kontakt med vårt indre barn. 

Vennlige samtaler og sosiale interaksjoner er oppførsler knyttet til stimulusen man får fra 

fargen. Dette gjør oransje til en farge som blir brukt for å fremme kreativ og sosial aktivitet 

(Haller, 80). Røde farger gjør oss mer skjerpet og konsentrerte. Det er en grunn til at rødt ofte 

blir brukt i trafikksammenheng. Dette er en farge du lett legger merke til, enten om det er et 

objekt eller en person som har på seg fargen (Haller, 72).  

 

Grønn er en farge som oftest blir forbundet med livet selv, og naturen. Der det er grønt, er det 

ofte vann, hvor man igjen finner liv. Det er en farge som indikerer harmoni og balanse. 

Derimot kan sterke grønnfarger, med mye gult oppfattes som intense, som derigjennom kan 

underbygge stress. De dusere grønnfargene bidrar til følelsen av å være omringet av natur. 

Duse grønntonene kan i tillegg virke inspirerende. (Haller, 88–89) 

 

Forskning har bevist at blå er den fargen i verden flest mennesker har som sin favorittfarge. 

Man kan se mye blått i naturen som blant annet havet og himmelen som omringer oss, noe 

som kan ha påvirket hvorfor så mange liker blått. Men selv om blått er en soleklar favoritt 

blant menneskene, kan fargen i feil sammenheng være avstøtende. Et eksempel på dette er 
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mat. Det eksisterer ikke blå mat, og tanken på det kan være nok til å gjøre noen kvalme. Hvis 

man bruker blått i riktig sammenheng kan man skape gode omgivelser. Dusere blåfarger kan 

for eksempel bidra til logisk tenkning, klare og reflekterende tanker og psykisk avslapning 

(Haller, 84). 

 

Rosa er en farge som knyttes til det koselige. Den blir forbundet med kjærlighet og å bry seg. 

Som Karen Haller beskriver det i boken sin «The Little Book of Colour»: «If cuddles were a 

colour, they would be pink» (Haller, 74). De mer duse tonene av rosa påvirker oss til å bli mer 

beroliget og avslappet, nettopp fordi de er en svakere rosa farge (Haller, 75).  

 

Det er tydelig at ulike farger gir utløp for ulike følelser. Farger er visuelle uttrykk man kan 

oppfatte gjennom våre estetiske opplevelser, som dekker mer enn 80 % av våre sanseinntrykk. 

Det er derfor ikke stor forskjell mellom de funksjonelle og estetiske egenskapene til et bygg, 

da de ofte glir over i hverandre eller påvirker hverandre (Klingenberg, 192). Farger gir oss 

energi, mener forfatter og fargeekspert Dagny Thurmann-Moe. Hun sier også i en artikkel i 

Huseierne at for mye hvitt kan trigge migrene, og at få eller ingen farger over lengre tid kan 

være skadelig for kroppen (Sæter 2018). 

 

2.7 Årsaker til psykiske plager og stress 
Å være lykkelig kan resultere i bedre læring hos studenter. Lykke kan også drastisk påvirke 

livskvaliteten og den fysiske og psykiske helsen (Channon, 2). 

 

De vanligste faktorene til stress fra omgivelsene er støy, folkemengder, dårlig bokvalitet, 

dårlig nabolag, og trafikk kaos (Steg og De Groot 2019, 38). Støy er en faktor som påvirker 

oss i store mengder, ikke bare psykisk, men også fysisk. «Chronic noise produces 

physiological stress, and can increase in blood pressure in adults and children, an increase in 

prescriptions of cardiovascular medications, as well as increase in heart disease and stroke. » 

(Steg og De Groot 2019, 39) 

 

2.8 Oppsummering av de viktigste funnene 

For å oppsummere med korte trekk de viktigste funnene forankret i teoridelen av oppgaven, 

legges det vekt på tre ting: varierende omgivelser, naturen og hvordan bedring av den 

psykiske helsen påvirker motivasjonen. Det har gjennom teorien blir forklart hvorfor disse 
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tingene kan være faktorer som kan påvirke den psykiske helsen hos mennesker. Dette er funn 

som kommer til å bli trukket med videre i oppgaven og vil være med på å støtte opp mine 

interiørfaglige valg under del 5 av teksten.  

3.0 – Metodebruk og datainnsamling 

3.1 Relevante observasjoner fra befaring 

Gjennom en befaring av campus, ble det oppdaget en rekke funn som blir relevante for resten 

av oppgaven. Det var blant annet tenkt å gjøre takterrassen på campus om til et område hvor 

studentene kan sitte, men etter befaring ble det oppdaget at det ikke er mulig. Utgangen til 

takterrassen vurderes som farlig, og det vil kreve omfattende ombygging for at denne kan bli 

tatt i bruk.  

 

Videre ble det oppdaget at «wayfinding-systemet» på campus ikke fungerer så godt. Det hang 

A4 ark rundt omkring for å forklare hvordan man finner fram i bygget (Vedlegg 5, 35). Dette 

er ikke hensiktsmessig, og det burde formidles på en bedre måte enn å henge opp et A4 ark 

ved heisen. Det ble også oppdaget at ved arbeidsområdene i femte etasje, var det mye rot og 

lite oversikt (Vedlegg 5, 37). Her er det mye rom for forbedring, og det ble etter befaringen 

bestemt at femte etasje skal bli en av hovedetasjene å jobbe videre med i utformingen av 

oppgaven.  

 
3.2 Relevante funn fra spørreundersøkelse 

For å få innsikt i byggets eksisterende fordeler og svakheter opprettet jeg en 

spørreundersøkelse og sendte ut til studentene som bruker campusen, og fikk til sammen 68 

svar (Vedlegg 3, 16). Etter å ha gått gjennom resultatene skal jeg trekke frem de viktigste 

funnene mine under. 

 

Det som går igjen mest i spørreundersøkelsen er at studentene synes det er for få 

arbeidsplasser, mye bråk, dårlig plassering av grupperom uten tilgang på direkte dagslys 

bygget er kjedelig og lite motiverende, og at hovedmotivasjonen for å dra på campus er fordi 

medstudentene sitter der, det skal være undervisning, eller er nærme der de bor. Hele 86,8 % 

sier at motivasjonen for å komme på campus er på grunn av medstudentene, mens det bare er 

11,5 % som sier at de kommer fordi de liker campus. Dette er etter min mening et altfor lavt 

tall. 10,3% sier de er veldig tilfredse med campus, 47,1 % sier de er litt tilfredse, 27,9 % sier 

de ikke bryr seg/ er nøytrale og 14,7 % sier de er litt utilfredse. 
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De ordene som oftest går igjen for å beskrive skolen er: Åpent, lyst, hyggelig, fint, 

uinspirerende, kjedelig, uoversiktlig, trangt, hvitt og upersonlig. Men selv om flertallet sier de 

synes skolen er hyggelig, er det 45,6% av disse som sier de ikke kunne tenkt seg å være på 

skolen alene. Dette viser til at mange mener det er hyggelig på skolen nettopp på grunn av 

medstudentene, ikke selve lokalet. De ordene som oftest går igjen når studentene snakker om 

hvordan de føler seg på campus er: Ufokusert, glad, likegyldig, konsentrert, sosial, motivert 

og sliten. Hvor dobbelt så mange sa de var ufokusert som de som sa de var konsentrert. Dette 

viser til at mange svarte tidligere på at de synes det var mye bråk på campus. 

 

45,6 % sa de ikke kunne tenkt seg å dra på skolen og jobbe alene. Mange kunne ikke tenkt seg 

dette fordi de sier arbeidsrommene er for åpne, og synes det er skummelt. Det er mange av 

arbeidsplassene som er tilrettelagt for at flere skal sette seg ned, så det er ikke veldig 

inviterende for en person å ta opp en så stor plass, i tilfelle en større gruppe trenger plassen. 

Det er også mange som ikke ser poenget med å dra på skolen alene fordi de jobber best 

sammen med medstudentene sine, eller vil helst sitte med noen de kjenner. Det er flere som 

ikke synes det er lagt opp til individuelt arbeid og sier de savner lesesaler og stillere områder 

hvor man kan sitte alene og jobbe. Mange blir fort distrahert og ufokusert av folk som 

forstyrrer. Samt at man føler man ikke kan legge fra seg tingene sine for å så gå i kantina, da 

de er redde for at noen skal ta de. 

 

Relevante sitater trukket fram fra undersøkelsen: 

«... etter at de malte grupperommene i underetasjene føles det som man sitter og 

jobber på glattcelle.» (Student, anonym). 

 

«Grupperommene som er der er nede i underetasjen og jeg trenger et vindu der jeg 

kan se ut. Blir litt uvel når jeg befinner meg nede.» (Student, anonym). 

 

«Jeg synes det er litt skummelt, det er veldig mange store bord, så hvis man sitter 

alene så tar man kanskje plassen fra de som er litt flere. føler også det er et sted 

mange store grupper sitter sammen, så kan være skummelt å komme alene» (Student, 

anonym). 
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De tingene folk savner på skolen som går igjen flest ganger, er god luft. Hvor flere klager 

over at de får vondt i hodet fordi luften er så dårlig. Studentene sier også at de savner gode 

grupperom og flere varierende arbeidsplasser, både åpne områder og steder man kan jobbe 

alene, samt at de mangler flere lounge områder. Hele 79,4% sier de ikke synes det er nok 

arbeidsplasser på campus. Studentene sier også at de savner gode stoler å sitte på og bedre 

arbeidsbord, flere stasjoner å fylle vann, bedre belysning og flere planter og grøntområder. Til 

slutt trekkes det fram at studentene savner å føle en tilhørighet til bygget, og at det blir 

fremstilt mer kreativt. Det blir også nevnt at resepsjonen er litt bortgjemt. 

 
3.2 Relevante funn fra intervjuer 

For å innhente informasjon direkte fra brukerne av bygget, intervjuet jeg en student ved 

Høyskolen Kristiania som bruker Fjerdingen campus mellom 3–5 dager i uken. I tillegg har 

jeg intervjuet en som hører til tillitsutvalget på Fjerdingen som hadde en del nyttig å si i 

henhold til TU-rapportene som blir skrevet under tillitsvalgt-møtene for studentene som går 

på Fjerdingen. Hvis du vil lese intervjuene ligger de i Vedlegg 2, fra og med side 7. 

 

Intervju med student 

For å innhente utfyllende svar på hva studentene mente de manglet på campus gjorde jeg et 

dybdeintervju med en student som bruker campus Fjerdingen mellom 3-5 dager i uken. 

Nøkkelfunnene fra intervjuet stemte overens med resultatene fra spørreundersøkelsen. 

Hovedpoengene som trekkes fram var at studenten mente det ikke var noen særlig tilhørighet 

til skolen, og at det ikke føltes ut som det egentlig var en skole. Det ble sagt at det var 

vanskelig å orientere seg i bygget og at det var for få arbeidsplasser. Studenten savnet også 

bedre belysning, flere gode møbler og mer kreativ framvisning på skolen. 

 

Intervju med person fra tillitsutvalget  

For å få en litt dypere innsikt i hva studentene sliter med og hva de synes er problemer med 

bygget, ble det intervjuet en som er medlem av tillitsutvalget ved Fjerdingen Campus. To ting 

som er verdt å merke seg under dette intervjuet er at økningen av studenter med psykiske 

utfordringer som har tatt opp dette på tillitsvalgt møtene, samt at flere studenter sier de sliter 

med motivasjonen for å fortsette på påbegynt studieprogram.  

 

Funnene i dette intervjuet stemte overens med resultatene fra spørreundersøkelsen, hvor 

mange av svarene var de samme. Flere av temaene som hadde blitt diskutert var at det var for 



BAP3100 20. mai 2022 Kandidatnummer: 522 

Side 17 av 27 

få arbeidsplasser, vanskelig å regulere temperaturen, dårlige kantinetilbud, for få 

vanndispensere, for lite farger og kreativitet i lokalet, og at det generelt ikke vises på campus 

at dette er en kreativ skole.  Det ble også nevnt at det ønskes skjermer utenfor klasserommene 

med oversikt over når de er ledige og ikke. 

 

Det ble også i intervjuet nevnt noen forslag til hvor det kunne blitt hengt opp oppgaver som 

studentene har gjort. Blant annet på mesaninen, oppover veggene, ned fra balkongene, på 

biblioteket og i kantina. Resten av skolen kan la seg inspirere av Musikk-studieretningene, 

som ofte har brukt kantina som et område hvor de har satt opp en scene og vist fram det de 

har gjort.  

 

4.0 – Kreativ prosess og interiørfaglige metoder 

4.1 Kartlegging og observasjon 

For å starte den kreative prosessen fant jeg det viktig å utforske og kartlegge bygget, brukerne 

og deres behov. Det å ha en forståelse av bygningen før man setter i gang med prosessen å 

skape bedre løsninger er en fordel. Hele bygningen ble tegnet i ArchiCad, selv om bare tre av 

etasjene forandres på, for å få en oversikt og dypere forståelse av bygget. Det ble gjennomført 

en befaring under Research og metodedelen av oppgaven, og funnene fra den delen ble 

trukket videre med for å videreutvikle konseptet til den nye løsningen. 

 

4.2 Kreative metoder 
For å videreutvikle ideer gjennom den kreative prosessen ble det brukt en rekke kreative 

metoder hvor jeg jobbet både alene, og i gruppe med fire andre studenter. Dette var en viktig 

del av den kreative prosessen, og nødvendig for å bygge videre på tanker som allerede hadde 

begynt å komme.  

 

Under redegjøres det kort for de metoder og prosesser som har vært benyttet: 

 

Jeg startet derfor med å tegne opp et tankekart og fikk en bedre oversikt over informasjonen 

og ideene jeg allerede hadde ned på papiret (Vedlegg 1, 4). Videre byttet alle i rommet 

tankekart og hadde tre minutter på å bygge videre på det som allerede sto der. Alle hadde hver 

sin fargede penn, og så byttet vi papir hvert tredje minutt helt til man fikk sitt eget tankekart 
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tilbake. På denne måten fikk alle skrevet ned og bygget på hverandres ideer. (Vedlegg 1, 4). 

Dette var en veldig nyttig økt som resulterte i nye perspektiver på egen oppgave og jeg fikk 

en del nye ideer jeg ikke hadde tenkt på selv.  

 

Videre tok vi og valgte ut et par ideer vi likte og skrev de opp på en tavle. Så fikk alle Post-it-

lapper og kunne skrive stikkord til hver ide (Vedlegg 1, 3). Dette var for å trekke ut et par 

ideer og gå litt mer i dybden på hva som kunne videreutvikles. Etter det var det på tide å 

eksperimentere litt med ideene og gjorde ‘hva om’ metoden (Vedlegg 1, 5). Først skrev vi ned 

en rekke «Hva om...» scenarioer, og valgte til slutt ut tre av de. Så skrev vi de opp på tavlen 

og hadde en felles ide-økt om hva man kunne gjort i de ulike scenarioene.  

 

Til slutt ble det utført iterativ metode (Lærdahl 2007), altså skisserull-metoden. Jeg tok for 

meg én og én etasje og skissert ulike planløsninger og møbleringsplaner (Vedlegg 1, 6). Dette 

var en metode som ga en overordnet oversikt med ideer på hvordan de ulike etasjene kunne 

utformes. Det ble naturlig å bruke etasjene for det meste til det samme de blir brukt til nå, i 

hovedsak for å unngå større kostnader ved omfattende bruksendringer. Videre har studentene 

innarbeidet dagens bruksmønster, og det er ikke et poeng i seg selv å endre på dette.  

 

5.0 – Interiørfaglige valg 

5.1 Innledning 
For å få til å lage en høyskole som skal bedre den psykiske helsen og motivasjonen til 

studentene, var det viktig å ta utgangspunkt i anerkjent teori. De interiørfaglige valgene gjort i 

oppgaven ligger forankret i funnene av teoridelen. Funnene fra teoridelen skal i denne delen 

vises gjennom interiøret og det vil forklares hvorfor den psykiske helsen kan bli bedret av 

disse tiltakene. De overordnede prinsippene som skal utformes i besvarelsen av oppgaven er å 

skape trygge omgivelser, varierende arbeidsplasser, sosiale områder, grøntområder og en 

tydelig inndeling i ulike soner. 

 

5.2 Overordnet prinsipp 

Varierende arbeidsplasser 

I femte etasje er det lagt til rette for ulike måter å arbeide på, som man kan se på 

møbleringsplanen i A3 salgsmappen på side 55. Det er blant annet blitt videreført konseptet 
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fra den nåværende skolen med felles arbeidsområder, slik at for eksempel en klasse kan sitte 

der sammen og jobbe, eller hvis man skal jobbe på tvers av de ulike studieretningene. I dette 

området finner man også tekjøkken og loungeområdet hvor man kan ta seg en pause, eller 

spise lunsjen sin. Det er også blitt utformet grupperom og en individuell lesesal i femte etasje. 

Dette er fire ulike soner man kan sitte og arbeide i som tilbyr ulike måter å arbeide på. 

Arbeidsplassene i femte etasje tilbyr altså å sitte og jobbe i gruppe, alene eller i et fellesskap, 

samt å ta pauser uten å måtte forlate arbeidsområdet.  

 

Sosiale områder 

Tekjøkken og loungeområdene som forklart over hører også hjemme under sosiale områder. 

Formålet med de sosiale områdene er at det oppfordres til å prate og ta seg pauser, ikke 

arbeide formalisert med skole, men også stimulere til idegenerering og kreativitet. Samme 

type funksjon har kantinen, trappen og mesaninen, da de også fungerer som sosiale områder.  

 

Kantina, som også på torsdager i tillegg fungerer som Skjenkestua (student-bar), er lagt opp 

til at man skal være sosial. Her setter man seg ned for å ta en pause og spise maten sin. Det er 

per dags dato mange som bruker kantina som arbeidsplass, og det har blitt videreført så man 

kan fortsatt gjøre det nå, hvis det er det man foretrekker. 

 

 

Områder med natur 

I teoridelen påpekes det tydelig innvirkningen naturen har på den psykiske helsen så da ble 

det naturlig å trekke inn dette som ett av hovedtiltakene i oppgaven. Det er rundt i hele bygget 

plassert ut spesiallagde blomsterkasser med planter i. Det er også blitt spesiallaget et møbel 

som både fungerer som et utstillingsmøbel av studenters oppgaver og blomsterkasse. Dette 

møbelet har hjul og kan flyttes rundt.  

 

Allerede når du går inn hovedinngangen og kommer til resepsjonen møter du naturen. 

Resepsjonens konsept legger vekt på den grønne fargen brukt både på vegger og på møbler, 

samt at det er en plantevegg bak resepsjonsdisken. Videre når man beveger seg inn i bygget 

kan man med en gang se den store spesiallagde trappen med flere variasjoner av planter. 

Tegningene av denne trappen finner du i mappen «Tekniske tegninger» under 

tegningsnummer IA-084 og IA-085.Det er både designet en hylle med plass til å sette en 
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plante på, i tillegg til en integrert blomsterkasse på enden av trappen hvor plantene kan henge 

over kanten. 

I de sosiale områdene i femte etasje er det laget en himling som gjør det mulig å henge planter 

ned fra taket. Her er det av praktiske grunner tenkt at det skal henge falske planter, men som 

forklart i teoridelen så er til og med synet av ting som minner om natur noe som påvirker den 

psykiske helsen positivt. Denne himlingen eksisterer også kantinen i første etasje, så det er 

mulighet for oppheng av planter der også. Eventuelt kan himlingen brukes til å henge opp 

permanente eller midlertidige lyslenker, avhengig av anledning og årstid.  

 

Alle grupperommene i femte etasje har tilgang på naturlig sollys, noe som er ekstremt viktig 

for å holde motivasjonen oppe. Grupperommene har blitt flyttet fra kjelleren, uten vinduer, 

opp i femte etasje fordi grupperommene er de rommene studentene bruker mest, og som folk 

flest sa at de savnet at var bedre belyst.  

 

5.3 Interiørfaglig konsept 
Konseptet til oppgaven heter «Mood – høyskole for bedret psykisk helse og motivasjon». I 

dette konseptet har jeg valgt å fokusere mest på grønne og oransje farger, sammen med 

naturlige overflater på møbler i ulikt beiset treverk. Tanken bak konseptet var å fremme 

kreativitet og konsentrasjon gjennom materialbruken.  

 

Det er tre del-konsepter innenfor konseptet mitt i denne oppgaven. Jeg har et oransje, et grønt 

og ett blått konsept. Det oransje og grønne brukes i områder slik som grupperom, felles 

arbeidsområder og tekjøkken hvor det arbeides eller oppfordres til sosiale interaksjoner. Mens 

det blå konseptet legger vekt på arbeidsro, konsentrasjon og stillet og man finner dette 

konseptet i klasserom og på biblioteket. Lesesalen har fått samme konsept som det felles 

arbeidsområdet for å være tydelig på at dette er en arbeidssone alle kan sitte og jobbe i når 

som helst. 

 

5.4 Form og farge 

Formene som går mest igjen i bygget er avrundede. Dette gir rommene en bedre flyt når man 

skal bevege seg forbi folk og gir en følelse av mykhet. Rommene virker også mindre sterile 

når man kan se noen organiske former. Det er viktig at studentene føler seg hjemme på 
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skolen, og at de kan slappe av her. Derfor er det satt ut mange myke og runde sofaer rundt 

omkring på campus hvor det skal være lett å bare slenge seg ned. 

 

Bruken av fargevalgene i de ulike områdene er ikke tilfeldig. Som det er henvist til under 

teoridelen av oppgaven, påvirker ulike farger oss psykisk på forskjellige måter. På de sosiale 

områdene og felles arbeidssteder er det brukt farger som fremmer energiske nivåer og 

kreativitet. Oransje er som vi har sett på en farge som blant annet bringer fram ditt indre barn 

og fremmer kreativitet og sosial aktivitet. Grønnfargen er brukt for å gi en blanding av å bli 

beroliget og inspirert. 

 

I klasserom og på biblioteket er det mer vanlig at man skal jobbe stille og rolig, eller 

konsentrere seg. Derfor har disse rommene fått en mørk, men dus blåfarge på veggene. Vi har 

sett på lengre opp i teksten at duse blåfarger kan blant annet bidra til reflekterende tanker og 

psykisk avslapning. Samtidig som det er blåfarge på veggene er søylene malt i fire 

forskjellige varianter av beige/rosa. Dette er også farger som bidrar til å påvirke brukeren av 

rommet i en avslappende retning. Men det er ikke bare viktig å holde seg i ro på biblioteket 

og i klasserommene, men det er også viktig å være konsentrert. På biblioteket er det plassert 

ut møbler i ulike røde toner, noe som gir øyet festepunkter og gjør oss mer konsentrert.  

 

Det er også på biblioteket brukt ulike typer arbeidsstoler for forskjellig bruk. Man kan variere 

her mellom tre ulike stasjoner. Du finner de vanlige arbeidsplassene med gode arbeidsstoler 

og store bord, samt loungeområder med sofakroker. Men på biblioteket finner du også et 

område som er dedikert til å skisse og tegne i, tegneverkstedet. Her er det lagt opp til to store 

bord med en skisserull festet til, slik at man lett har tilgang på blanke ark. I dette området er 

det polstrede barkrakker man kan sitte på, ellers er bordhøyden slik at man kan stå og tegne. 

Du kan se bilde av dette område på side 51 og 52 i salgsmappen. 

 
 
5.5 Valg av materialer 
Siden bærekraft ikke er hovedfokuset i denne oppgaven er det valgt å bare ta for seg et kort 

sammendrag av de viktigste bærekraftige tiltakene som har blitt gjort med interiøret. Det er 

blant annet blitt gjenbrukt en god del møbler fra skolen, som har blitt trukket om i nye 

tekstiler som passer det nye konseptet bedre.  
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Som nevnt har ulike rom forskjellige konsepter med tanke på veggfargene. Men 

materialvalgene i gulvene er også viktige med hensyn på hva funksjonen til de uliek rommene 

er. I områder hvor det vanligvis kreves konsentrasjon og stillhet er det blitt lagt gulvtepper. 

«Forskning viser til at gulvtepper har en god virkning på vårt sinn. Ifølge en studie på sykehus 

fra 2000, i USA, tilbringer pasientenes venner og familie lengre tid på besøk i rom med 

gulvtepper enn i rom med vanlig hardt gulvbelegg.» (Eide, 23). I tillegg er det brukt slitesterkt 

og kortreist eik til den nye trappen midt i bygget (Gagg 2012, 26).  Ved å ta i bruk ulike 

materialvalg også på gulvene, viser dette hvordan en designer kan være med på å påvirke 

adferden som skal foregå i ulike rom (Eide, 23). 

 
5.6 Universell utforming 

Siden universell utforming ikke er hovedfokuset i denne oppgaven er det valgt å bare ta for 

seg en kort oppsummering av dette viktige området. En Campus må være tilpasset alle 

brukere, og universell utforming er essensielt i alle moderne bygg. Universell utforming 

definerer alle som brukere (Eide, 82). Noe som vil si at alle skal ha muligheten til å bruket 

bygget likt. Dette er viktig fordi det å føle at man har en tilhørighet til bygget, og at man føler 

seg velkommen er to viktige aspekter som fremmer godt psykisk helse. Som et eksempel på 

dette er resepsjonen designet en resepsjonsdisk som har to ulike høyder, en for mennesker 

som kan stå oppreist, og en for rullestolbrukere. Den samme utførelsen av disk er blitt laget i 

biblioteket. Det er også lagt til grunn at eksisterende heiser på hver side av bygget er 

universelt utformet. Ellers er det utformet gangsoner med stor fargekontrast fra teppegulvet i 

arbeidssonene slik at man kan se en tydelig forskjell på hvor det er arbeidsområder og hvor 

det er gangsone. 

 

6.0 – Presentasjon av løsning 

6.1 Innledning 

I den siste delen av oppgaven skal jeg oppsummere funnene mine gjennom teoridelen og 

interiørfaglige valg. Det vil kort bli presentert løsningene som er blitt gjort i bygget, som 

stemmer overens med visualiseringene man kan se i salgsmappen.  

 
6.2 Løsning 

Åpenhet og lys 
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For å skape mer lys og åpenhet på arbeidsplassene til studentene har jeg flyttet 

grupperommene fra å være nede i kjelleren, til oppe i femte etasje. På denne måten får man 

flere grupperom som har tilgang på vinduer, naturlig lys og bedre luft. Det er i tillegg tenkt at 

belysningen i rommene har tilgang på dimming slik at man kan regulere belysningen slik man 

selv ønsker.  

 

Varierende arbeidsplasser 

Som nevnt i teoridelen kan dårlige sittestillinger og vonde stoler ikke bare føre til psykisk 

stress og plager, men også kroniske fysiske sykdommer og plager. Det har derfor vært et 

viktig tiltak å legge til rette for gode ergonomiske arbeidsstoler og store arbeidsflater for 

studentene. Det er i tillegg lagt vekt på variasjon i arbeidsdagen, med ulike områder man kan 

sitte i, blant annet loungeområdet med sofa, skriveverkstedet med barkrakker og 

arbeidsplassene med gode arbeidsstoler. 

 

Tilgang på natur 

Naturen er den største årsaken til positiv påvirkning på den psykiske helsen i denne oppgaven, 

og det er derfor naturlig å legge inn mange grøntområder. Naturen blir både brukt for å se på, 

men også for å skjerme brukerne. Det er blitt plassert ut blomsterkasser flere steder i bygget, 

og gjerne mellom ulike arbeidsplasser slik at man får følelsen av skjerming uten å bli gjemt 

helt bort.  

 

Utstilling av studentoppgaver 

Som nevnt tidligere er personliggjøring av rom et viktig tiltak for å bedre den psykiske helsen. 

Dette har blitt gjennomført ved å få stilt ut flere av studentenes oppgaver rundt omkring på 

campus. Dette vil ikke bare gjøre at studentene føler en større tilhørighet til skolen, men 

kanskje det også kan gjøre at man blir inspirert og lærer av hverandre. 

 

Mood – tre i resepsjonen 

Et viktig element for å trekke fokus mot psykisk helse er å normalisere det mer, få folk til å 

snakke om det og være mer åpne. Jeg har lagt til et ekstra tiltak i min oppgave, noe jeg har 

kalt for «Mood–treet». Dette er en modell av et tre som har lyspærer istedenfor blader, hvor 

alle lyspærene kan være enten røde, oransje, eller grønne. Disse lyspærene og fargene 

representerer humøret til studentene på campus. Det kommer til å bli installert tavler et par 

stedet hvor studentene får valg om å trykke av på ulike smilefjes avhengig etter hvordan 
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humøret deres er den dagen. Forsøket med dette tiltaket er for å vekke mer oppmerksomhet 

rundt hvordan studentene faktisk føler. Hvis man for eksempel har en dårlig dag, og kan se at 

det er flere på treet som har svart at de har en dårlig dag, kan det kanskje hjelpe litt på trykket 

å vite at man ikke er den eneste som er litt stresset, lei seg eller ikke helt i form. Man kan se 

mer om beskrivelse og bilder av treet i A3 salgsmappen på side 27 og 28. 

 

6.3 Andre tiltak  

Til slutt vil jeg nevne noen tiltak som bør gjennomføres om prosjektet skulle bli realisert.  

 

Wayfinding 

Som nevnt tidligere i oppgaven har vi sett på hvordan det å finne fram i et bygg kan påvirke 

trivselen og den psykiske helsen vår. Det å ikke finne fram kan føre til frustrasjon og en 

følelse av at man ikke hører til i bygget. Derfor her jeg satt inn som et ekstra tiltak i min 

oppgave å lage et effektivt og lett wayfinding system på skolen. Dette skulle blitt laget som en 

grafisk framstilling med plantegninger til de ulike etasjene. Det skulle i tillegg blitt laget nye 

symboler for toalettene, slik at de er unisex, som flertallet av studentene på skolen har ønsket 

seg opp gjennom årene.  

 

Det er også tiltenkt et system med skjermer utenfor klasserommene og grupperommene for å 

se når de er ledige og opptatt i løpet av dagen. Dette er det også flere studenter som har ønsket 

seg, og bygges opp med argumentet om at det er vanskelig å konsentrere seg om skolearbeidet 

når man konstant har i bakhodet at man ikke vet om det skal være undervisning der man sitter. 

 

Luftkvalitet og temperatur 

Et annet tiltak det er planlagt å gjøre noe med er luftkvaliteten og temperaturen på skolen. 

Flertallet av studentene fra undersøkelsen mener det er dårlig regulert temperatur og 

luftkvalitet. Flere klager på hodepine etter å ha sittet på skolen, samt at de må sitte med 

boblejakke på, eller kle av seg alt de kan, fordi temperaturen er så ustabil. 
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7.0 – Konklusjon 
For å konkludere vil jeg si at de viktigste tiltakene gjort i denne oppgaven for å bedre den 

psykiske helsen blant studentene, er tilgang på natur, varierende arbeidsplasser, nye 

konseptfarger, sosiale områder, åpenhet og fremstilling av kreativiteten på skolen. 

 

Studentene på campus svarte i undersøkelsen at de tingene de savnet mest var flere 

arbeidsplasser, sosiale soner og grøntområder, samtidig som flere nevner at de også savner å 

føle en tilhørighet til skolen og fremstilling av flere kreative oppgaver.  

 

Dette et ord fra studentene som har blitt hørt, og det er blitt levert forbedringer på dette så 

godt som tiden lot seg strekke til. Høyskolen Kristiania sin campus Fjerdingen har nå fått et 

konsept som svarer på det studentene på campus sa de manglet.  
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Vedlegg 1 – Kreative metoder

Post-it metoden
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Felles brainstorming for funn fra post-it metoden
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Skisser til konsept



Intervju for studenter på Høyskolen Kristiania som benytter seg av 

Fjerdingen campus 

 
Hvordan synes du Fjerdingen campus bygget fungerer som en skole? 

Jeg hadde ikke nødvendigvis trodd det var en skole ved å bare gå inn hit, det er kun 

fordi jeg ser skilter med klasserom og auditorium at det minner om en skole. Men jeg 

ser at de har lagt opp til undervisningsrom og størrelsen på disse rommene synes jeg er 

bra. Jeg er jo student her selv, og bruker bygget mye, så jeg vet jo selvfølgelig også fra 

før at det er et undervisningsbygg. Bygget fungerer helt greit, men du må bli kjent med 

bygget for å velge riktig trapp og heis. Det var ikke så tydelig å vite hvor ting er og jeg 

synes det kan være vanskelig å finne fram til rom jeg ikke har vært så mye i. 

Jeg synes også biblioteket er litt halvveis, samme med kantina, det er helt ok områder, 

men ikke noe jeg er veldig imponert over. Generelt tror det finnes bedre måter å løse 

ulike områder på skolen. 

 

Hva er det som gir deg god arbeidsflyt i rommet du sitter i når du jobber alene? 

Her er det flere ting jeg ønsker meg: 

- Noe form for privatliv er veldig viktig for meg, at jeg ikke blir distrahert av folk 

som går forbi eller at det er mye lyd. Dette kommer selvsagt litt an på hvor jeg 

sitter. For eksempel hvis jeg har satt meg på biblioteket eller i kantina så er jeg mer 

bevisst og klar over at det kommer til å være mer folk der, så da blir jeg ikke så 

plaget. Men hvis jeg setter meg på et område som er tilrettelagt for arbeid, slik som 

grupperom eller felles arbeidsområder så forventer jeg mer at det er stille og kan 

lettere bli distrahert hvis det er mye trafikk eller lyd.  

- Jeg trenger også god luft og temperatur. Noe jeg mener er en sjelden vare å få tak i 

på skolen. Det hender ofte at jeg fryser og må sitte med jakken min på, eller at jeg 

må dra hjem fordi jeg får vondt i hodet av den dårlige luften. Dette er veldig kjipt 

når du har innstilt deg på en effektiv arbeidsdag på skolen, også er det bygget som 

ødelegger.  

- Godt arbeidslys er viktig, og jeg vil helst sitte ved et vindu hvor det kommer 

naturlig dagslys, men om det ikke er tilgang på det må det være lyse farger og 

overflater rundt meg og gjerne glassvegger. Overflater som ikke sluker lys, ting 

som bidrar til å holde rommet lyst. 



- Også er det selvsagt viktig med tilgang på strøm til ladere og wifi, hvis ikke 

kommer jeg ikke særlig langt med oppgavene mine. 

- En god arbeidsstol er viktig, gjerne på hjul og som man kan stille høyden på. Jeg 

merker jeg er mer bevisst på hvordan kroppen har det når jeg sitter alene og jobber, 

og kan fort bli distrahert av å ha vondt i kroppen hvis jeg ikke sitter godt.  

- Noe som kanskje ikke er like viktig for alle, men som jeg merker t gjør meg mer 

glad og inspirert er pene omgivelser. Gjerne noe grønt rundt meg, eller kanskje et 

tema hvor man blir engasjert, ting som er livlige, og som sagt tidligere; lyse 

overflater.  

- Det er også viktig at det er god akustikk. 

 

Hva er det som gir deg god arbeidsflyt i rommet du sitter i når du skal jobbe i gruppe? 

For meg er ikke kravene her like store som om jeg skulle sittet alene. Men noe av det viktiste 

jeg tenker på nå er at det er god luft. Man sitter som regel flere i et grupperom, og det blir jo 

da selvfølgelig flere som puster. Siden man som sagt er flere i slike rom er det en del timg jeg 

tenker på som er viktig: 

- Nok stikkontakter til alle  

- Beregnet god plass både rommet og bord. Når man arbeider kreativt er det viktig 

med større arbeidsbord, og litt dypere. Det er deilig å «eie» plassen sin.  

- Det er litt digg om det er forskjellige typer arbeidsplasser, at du kan flytte deg når 

du tar pause. Dynamiske rom, med f.eks. lounge og arbeidsplasser. Varierte 

arbeidsplasser.  

- Ellers gjelder mye av det samme som når man sitter alene.  

 

Synes du campusen er tilrettelagt godt for kreative studieretninger? Hvorfor? 

Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg synes det er ekstremt uinspirerende her, også er det ingen steder å 

tegne. Hadde vært kult med et tegnerom hvor man har utstyr tilgjengelig. Jeg tar meg ikke tid 

til å lage mange skisser fordi jeg føler jeg ikke har et sted å skissere. Jeg ønsker et område 

med god plass og mer lagt opp til å faktisk kunne tegne og være kreativ. Materialrommet på 

skolen for eksempel, skal jo være et inspirerende sted, men istedenfor er det veldig sterilt og 

utrolig rotete. Jeg får ikke lyst til å gå inn der for å bli inspirert. Samtidig synes jeg den 

kreative undervisningen vi har hatt har vært ganske tam og uinspirerende. Også går vi jo på en 

kreativ skole, men det synes ikke særlig godt. Jeg skulle gjerne sett noen av prosjektene til 

andre studenter henge rundt på skolen, jeg vet ikke noe om hva de andre linjene driver med, 



og det er ganske kjedelig. Vi havner jo i design-bransjen mange av oss, så det hadde vært kult 

å vite hva de drev med. Vi kunne hatt noen dedikerte plasser på skolen til å henge opp 

studentenes arbeider. Som for eksempel de bannerne som henger rundt rekkverket i fjerde 

etasje, jeg aner ikke hva det er, men jeg tror det er noen studenter sine oppgaver. Det kunne 

kanskje vært litt mer informasjon om de. 

 

Det som gjør skolen kreativ er at elevene har gjort det, ikke campusen. Det henger for 

eksempel post it lapper rundt omkring på veggene fra studenter, og de må selv legge opp til 

kreativt arbeid. Det hadde vært gøy å gjøre litt mer spennende her så man vet det går kreative 

studenter her. Akkurat nå ser det bare ut som er vanlig offentlig bygg. Jeg er litt lei av sofaer 

med sterke farger på i et forsøk på å fargelegge et ellers sterilt bygg, dette kan gjøres bedre.  

Alt er hvitt, hvorfor det? Jeg personlig synes dette er veldig kjedelig og uinspirerende. Til og 

med vinduskarmene er hvite, gjør så mye å bare forandre på sånne små ting. 

 

Sitter du helst i fellesarealene, bibliotek eller på grupperom? Hvorfor? 

Dette kommer litt an på dagen, men sitter nok mest i grupperom hvis det ikke er undervisning. 

Jeg er ikke så fan av kantina, da det fort blir mye støy. Biblioteket er greit, liker det bedre der 

det er plassert nå enn der det var før. Det er åpent og god luft der, men det er litt mangel på 

stikkontakter og synes ikke arbeidsplassene er så gode å arbeide ved. Liker alle 

grupperommene hvor det er vinduer, med mindre det er dårlig luft og kaldt. Bruker aldri 

sosial sone områder, jeg tror jeg har spist lunsj der en gang på tre år. Jeg synes ikke noe fett å 

henge der.  

 

Er det noe du skulle ønske skolen hadde, som ikke er typisk for en skole å ha tilgjengelig? 

Hvis du kunne gjort egne tiltak på campus, hva hadde du lagt til? F.eks. PureWater, steder å 

slappe av, morsomme områder osv. 

En sklie mellom etasjene hadde vært veldig gøy! Det å bringe inn noe barne-aktige elementer 

hadde hjulpet med arbeidet da du bytter perspektiv og kanskje klarer å se på oppgaven din 

med andre øyne. Etter mange timer arbeid går hjernen bare gjennom det samme om og om 

igjen, og man trenger nye stimuli. Det må selvfølgelig ikke være en sklie, men noe som får 

hjernen til å endre perspektiv, bli stimulert og få nye tankebaner. Spesielt for kreative fag. 

Tankebane er et godt ord. Vi går ofte i loop når vi sitter på skolen, så det hadde vært 

forfriskende med noe som trakk oss litt ut av student-bobla.  



Hvis ikke det skulle vært en sklie, så hadde det kanskje vært kult med en tidskapsel med 

oppgaver fra tidligere studenter. Hvordan gjorde de ting for ti år siden? Hente inspirasjon. 

 

Hadde vært hyggelig med litt ordentlige spisebord hvis man sitter lenge med gruppen sin og 

arbeider på skolen. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er med avkobling og pause 

fra store prosjekter. Det trenger nødvendigvis ikke å være i kantina, med mindre den blir 

oppgradert og ikke har skeive bord lenger. Et sted man kan snakke om noe annet enn skole. 

Jeg har også lyst til å si avslapningsrom, men jeg er ikke sikker på om jeg egentlig hadde 

benyttet meg av det, jeg hadde nok heller dratt hjem hvis jeg virkelig hadde behov for å legge 

meg ned og slappe av. 

  

Ellers noe som er litt gøy, som får deg til å le. Noe som engasjerer som for eksempel:  

- Zip-line over det åpne området i midten av bygget.  

- Gjennomsiktig sklie gjennom etasjene. 

- Savner noen ritualer, tradisjoner. Ting man gjør før eksamener, noe annet enn 

fadderuke.  

- Share-screen hvor man kan skrive et budskap også dukker det opp på en stor 

skjerm. Typ hvordan har du det i dag spørsmål, hvis mange svarer dårlig må 

skolen gjøre noe tiltak for at studentene får det bedre. 

 

Ellers skulle jeg gjerne ønsket meg flere stasjoner for å hente vann, eller å varme maten sin. 

Hvis man sitter i 5. etasje og arbeider må man helt ned i kantina for å fikse disse tingene, og 

jeg har ikke så lyst til å gå fra tingene mine for å gå så langt. 

 

 

Hva skal til for at du drar på skolen alene? 

Oi. Da må det vel være at jeg trenger noe på skolen alene, print eller materialer. Noe som er 

en fordel for meg, eller om vi skulle hatt undervisning. For meg er skolen er et sted du 

kommer for å lære sammen med andre, jeg bruker det egentlig ikke når jeg er alene. Jeg synes 

ikke det er så veldig tilrettelagt for å sitte alene. Jeg kunne tenkt meg en lesesal, men samtidig 

hadde jeg da kanskje bare dratt på biblioteket. Men hvis skolen skulle hatt en lesesal hadde 

jeg ønsket meg:  

- litt størrelse på arbeidsplassene 

- skillevegger mellom arbeidsplassene eller mellomrom mellom bordene 



- soneinndelinger   

- jeg liker høydeforskjeller på gulvet, skaper mer dynamikk. 

 

Har du noen positive/negative erfaringer med felles arbeidsarealer? Hvordan påvirket de 

deg? 

Jeg er ikke så fan av at det er helt åpent. Jeg skjønner at det er oversiktlig, men det har lite 

akustisk verdi og er flatt og kjedelig. Du kan få samme funksjonelle resultat med skillevegger 

også. Jeg vil helst ha soneinndelinger eller enkelt inndelinger som gjør det mer til grupper. 

Som for eksempel på en restaurant hvor det er forskjellige type plasser. Vil gjerne funne meg 

et hjørne, de er attraktive. Skillevegger som er L-formet. De løsningene trekker meg mer enn 

helt åpne områder med bord og stoler. At det er lunt, inviterende og koselig, det for meg er en 

positiv erfaring.  

 

Når man sitter sammen med andre vil man gjenre dele ting med de man sitter med og kunne 

bli inspirert av andre. Flere attraktive plasser ønsker jeg meg. Åpent landskap for studenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervju for TU-medlem ved Fjerdingen campus 
 

Er det noen problemer hos studentene som ofte går igjen? 
Ja det er jo det, jeg kan nevne noen generelle ting som gjelder mange studenter nå som 

man kan se fra rapportene ved tillitsvalgt møtene vi har. 

- Corona boblen, for eksempel, det å komme seg ut av den er det mange studenter 

som sliter med. Dette gjelder jo forså vidt hele samfunnet akkurat nå. Man må 

trene seg opp igjen til å være sosiale dyr, fordi vi har jo blitt latere og de fleste har 

blitt mer vandt til å trives godt hjemme alene. Det har blitt mindre vanlig å ta 

initiativ til å møte venner, og det gjør oss mindre sosiale.  

- Også har vi sett en generell økning av ulike psykiske diagnoser som ADHD, angst, 

depresjon og bipolare lidelser. Det er nok ikke flere som har fått diagnosen de siste 

årene, men det har blitt en lavere terskel for å åpne seg for andre. Så det kan virke 

som mengden som har psykiske plager øker når man ser på statistikk oversikter, 

men egentlig er ikke antallet blitt så veldig mye høyere. Dette er en god ting, fordi 

det får oss til å se enda nærmere på hva som forsaker psykiske plager, og det blir 

tatt mer på alvor så man kan gjøre noe med det.  

- Videre har vi merket at det er mange studenter som sliter med motivasjonen 

innenfor sitt studiefelt. Et stort flertall studenter forklarer at de er veldig slitne og 

da forsvinner motivasjonen fort. Motivasjon en vår er ekstremt viktig for å prestere 

godt og lite motivasjon var største grunnen i år til lavere studieprogresjon, ifølge 

rapporter fra TU-møtene.  

 

 

 

Gjennom TU møtene, hva er det studentene forteller om at de ønsker seg? 

 

Er det noen problemer med bygget som ofte går igjen hos studentene? 

Når det gjelder bygget er det en del ting som har dukket opp på møtene: 

- Det er blant annet for få arbeidsplasser, dette er en gjenganger. Dette gjelder på 

alle campusene Høyskolen Kristiania har. 

- Det kommer også inne en del klager om at det er vanskelig å regulere 

temperaturen. Noen ganger er det for varmt og andre ganger er det alt for kaldt så 



man må sitte med jakke på inne. Dette påvirker også luftkvaliteten, noe som også 

er en gjenganger. Studentene klager over dårlige luftforhold og hodepine etter å ha 

jobbet i arbeidsarealene. Det er som om disse områdene ikke er designet for å 

jobbe i over lengre tid, men de fleste studentene som kommer til skolen for å jobbe 

sitter der hele dagen. 

- Internettet har det også vært en del klager på. At det faller ut eller er altfor treigt. 

- Mac-labben er ikke bra nok. Det kommer stadig inn klager over mangel på 

vedlikehold og oppdateringer på maskinene.  

- Det kommer også inne en del klager om toalettene. Det er blant annet ikke vært 

knagger på dørene inne på toalettene, men dette har vært forsøkt fikset. Det har 

blitt hengt opp knagger med klister, med de er ikke i så veldig god kvalitet. Det har 

også vært et ønske i flere år nå å fjerne kjønnsinndeling på toalettene. Alle 

toalettene er jo innenfor samme rom så det gir egentlig ikke mening at de ikke skal 

være kjønnsnøytrale. 

- Det har også vært mange tilbakemeldinger på kantina. Åpningstidene er for korte, 

og gjerne flere tilbud utover kvelden. Det er mange som sitter og jobber på skolen 

sent, og det er da vanskelig å finne gode tilbud på mat. Automatene er jo åpne 

24/7, men her er det mange som klager på for dårlige tilbud. Det burde være 

varmmat dispenser eller bedre muligheter for god mat senere på dagen, enn den 

snacksen man får tak i inne i disse automatene.  

- Utvalget i kantina har også vært en gjenganger. Det ønskes mer fokus på folk med 

matallergier og veganske/vegetar tilbud.  

- Det er også ønsket vanndispenser flere steder, med boblevann. Særlig oppover i 

etasjene, fordi det er kjipt å måtte gå helt ned i kantina hvis man sitter øverst for å 

skaffe seg godt kaldt vann. Akkurat nå er det mange som fyller flaskene sine på 

toalettene der det er automatiske vasker, der er verken vannet kaldt eller særlig 

godt. De ansatte har dette, så hvorfor skal ikke studentene få også? 

- Det er også ønsket flere stasjoner/traller for å samle opp oppvasken til kantina. Slik 

at vi unngår rot og grupperom med gamle tallerkener i. Det er ikke så digg.  

- Tavle utenfor hvert klasserom med timeplan, for å se når de er opptatt og ledig. 

- Det har stadig blitt tatt opp kildesortering, men etter det kom pant og plast har det 

ikke blitt nevnt så mye. Men det er fortsatt ikke en særlig god løsning. Bedre og 

ryddigere sorteringsstasjoner hadde vært smart. Særlig matavfall, fordi det er ikke 



lokk på søppelkassene og det blir luktendes ganske ekkelt når mange har kastet 

gammel lunsj oppi kassene. 

- Renholdet fungerer greit. Toalettene mangler såpe, og det har skjedd en del ganger 

at dispenseren ikke fungerer. Men dette har blitt fiksa med driftsavdelingen, det er 

ikke noe mer studentene kan gjøre enn å si ifra hvis man ser noe som mangler eller 

er ødelagt.  

- Grupperommene har blitt malt hvite, disse var oransje før. Det ble ønsket 

pastellfarger fordi dette var litt mer inspirerende og kreativt istedenfor hvit, men 

det ble hvitt fordi det ikke ble godkjent av drift, mest sannsynlig fordi det var for 

dyrt eller at de hadde hvitmaling fra før av som kunne brukes. Men i de ansatte 

sine etasjer er det mange fine pastellfarger på veggene og det er gjort mye nytt som 

blant annet forskjellig design og kunst på veggen som tapet og grafisk mønster. 

- Alle studentene ønsker seg flere arrangementer og ønsker seg at det var mer 

penger til det. SiO hadde, under pandemien, et tiltak som gjorde at man kunne man 

søke om støtte til sosiale arrangementer, men dette var kun ut 2021.  

- Det å jobbe med klassemiljø er et fokus hos alle. Utstillinger og turer er noe flere 

ønsker seg. Låtskriving og musikklinjene har konserter og happenings, og har 

låtskrivningscamper hvert år.  

- Det er en forskjell på linjene som kommer fra Westerdals og de fra Høyskolen 

Kristiania når det kommer til arrangementer laget for linjene. De fra Westerdals 

har litt mer fokus på disse områdene.  

- Ellers er det god tilbakemelding på åpningstidene til bygget folk er generelt 

fornøyde med campus. Bygget i seg selv er veldig fint, lyst og åpent. 

 

 

 

Synes studentene campusen er tilrettelagt godt for kreative studieretninger? Siden dette er en 

kreativ campus, er det noen som har ønsket seg mer display av studentoppgaver? Eventuelt 

hvor? Evt. om du har noen forslag selv. 

Det er mange av studentene som synes skolen ikke ser ut som en kreativ campus, selv om det 

er mange kreative linjer her. Det er nok litt for lite display av studentoppgaver ja. 

 

Jeg vet det er en del områder som er tiltenkt plass til slikt, som kanskje kunne vært brukt mer. 

Som for eksempel: 



- Mesaninen 

- Oppover veggene 

- Kan henge ting ned fra broene  

- Inne på biblioteket 

- Kantina og skjenkestua, låtskriving og produksjon har fått det slik at det er lagt 

opp til å kunne sette opp en scene der. 

- Trappa har vært brukt som scene. Den er mulighet for å bruke den. 

- Går ikke an å bruke takterrassen, livsfarlig nødtrapp. 

- Campus Fjerdingen er veldig greit utformet for å se ting generelt. Urtegata derimot 

er mer lukket.  
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Rapport fra «Høyskolen Kristiania Campus Fjerdingen»

Innhentede svar pr. 17. mai 2022 15:41

Spørreundersøkelse for studenter som har benyttet seg av Høyskolen Kristiania sin Campus FJERDINGEN i
Oslo
(Christian Krohgs gate 32)

Bruker/brukte du Høyskolen Kristiania sin Campus Fjerdingen? (Chr. Krohgs gt. 32, Oslo) *
Svar Antall Prosent

Ja 68

Nei 0

Hvilket fagområde studerer du / har studert innenfor? *
Svar Antall Prosent

Design og kreativitet 51

Film og medier 4

Helse og trening 0

HR og ledelse 2

Markedsføring og kommunikasjon 8

Musikk og scenekunst 1

Psykologi og pedagogikk 0

Teknologi og innovasjon 2

Økonomi og bærekraft 0

Hvilket kjønn? *
Svar Antall Prosent

Kvinne 46

Mann 21

Annet 0

Ønsker ikke å svare 1

Hvor ofte bruker/brukte du Campus Fjerdingen? *
(Svar sånn ca.)

Svar Antall Prosent

5-7 ganger i uken 4

3-5 ganger i uken 20

2-3 ganger i uken 23

En gang i uken 4

2-3 ganger i måneden 11

En gang i måneden 2

Leverte svar: 68
Påbegynte svar: 0
Antall invitasjoner sendt: 0

Med fritekstsvar

100 %

0 %

75 %

5,9 %

0 %

2,9 %

11,8 %

1,5 %

0 %

2,9 %

0 %

67,6 %

30,9 %

0 %

1,5 %

5,9 %

29,4 %

33,8 %

5,9 %

16,2 %

2,9 %
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Sjeldnere 4

Aldri 0

Hvis du svarte at du bruker Fjerdingen 2-3 ganger i måneden eller mindre, kan du forklare grunnen?

Er det for eksempel: langt unna, dårlig luft, få arbeidsplasser osv?

Hvis du svarte at du bruker Fjerdingen en gang i uken eller mer, kan du forklare grunnen?

Er det for eksempel: nærme der du bor, gode arbeidsplasser, der medstudentene sitter osv?

5,9 %

0 %

Bor i en annen by
Få arbeidsplasser, dårlig grupperom
Færre arbeidsplasser tilrettelagt for akademiske fag.
Sitter hjemme
langt unna, lite inspirerende å være der. Lite hyggelige fellesareal.
Mye bråk og langt unna vulkan
Skjenkestua var stengt
Dårlig luft, lite arbeidsplasser,
Vi blir plassert på ulike campuser i hvert fag, og har bulkunder isning. Hører ikke til en fast campus egentlig.
Hovedcampus for linjen var på campus Vulkan
Pandemi, ikke noe obligatorisk oppmøte, toalettene føles skitne og savner knagger til å henge fra seg ting. Pluss noen toaletter mangler såpe og det kan gå
lang tid før det skjer noe med. Under pandemien og når vi har hatt forelesning velger jeg ofte samme toalett og det kan gå lang tid i mellom hver forelesning og
det mangler uansett hvor lang tid det har gått.. veldig mye hvite overflater og/eller overflater som virker møkkete fortere og tydeligere når det ikke har blitt gjort
godt nok arbeid på den fronten. Valg av sittegrupper, farger o.l. kan virke litt lite gjennomtenkt i forhold til å skape trivsel.. litt tilfeldige plasseringer i forhold til
felles oppholdsrom.. Vinduene (i det minste i noen rom) gjør det vanskelig å lufte, spesielt hvor det er beholdt de originale og lagt til nye i tillegg og de
overlapper hverandre dårlig. Blank lerret med mye potensialet, men føler kanskje den ikke nødvendigvis opprettholder arbeidslyst i lengden. Kan føles litt tomt.
Tenker ofte at de studieretningene som hører til kunne fått skinne litt mer og bli en del av karakteren til bygget.
Dårlig med sitteplasser, ofte litt lite hygienisk. Dårlig kantine tilbud
Et stykke unna, få arbeidsplasser
Har ikke skole oftere
Da vi har forelesning, jobber mye hjemmefra pga arbeidsplasser og avstanden
få arbeidsplasser/verdens verste grupperom i KJELLEREN???
Skolen ligger en togreise unda. Bruker kun campus når det er undervisning. Velger ikke å reise dit for selvstudie, da andre alternativer er næremere og bedre.
for få arbeidsplasser der det er stille..
Jobbet mest selvstendig og var andre steder også
På grunn av corona
Kjipt campus, få arbeidsplasser, grått og trist, ofte kaldt
Det er lengre unna leiligheten min som er i senteum. Ingen fasiliteter rundt, ikke noen kafeer eller steder med bra mat. Kantinen har dårlig mat og ikke noen
vegetare opsjoner for midddag
Stedet gir meg ikke motivasjon og er ikke korslig nok.

Nærme der jeg bor, medstudentene mine jobber der samlingsvisning + mesteparten av undervisningen min er her
Nærme, der vi som klasse holder til
Alle medstudentene er der. Rolig og stille. Tilgang på materialrom. Bruke de stasjonære mac’ene.
Hver gang jeg skal jobbe i team, eller jobbe et annet sted enn hjemme med andre studenter.
Der medstudentene sitter og der undervisning skjer
Møteplass for studenter. Syns skolen har delvis bra dagslys, ellers ikke så mye annet
Gode arbeidssoner, lett å finne plass
Har undervisning omlag 3-4 ganger i uken, og er på campus pga. Dette. Men blir ofte igjen pga gode arbeidsplasser og medstudenter.
Betalte praktisk talt like mye husleie der som hjemme med minimalt med skole. Måtte få noe for pengene
Undervisning og jobbet med eksamen
Bor ca 15 min med gange fra campus Fjerdingen og miljøet jeg studerer med oppholder seg her også
Jobber bedre der enn hjemme
Å bli tilbudt narkotika hver dag på vei til skolen appellerer veldig lite til meg, og det ødelegger store deler av morgningene mine
Nærme, flest timer, rolig og gode arbeidsplasser
Arbeid er på HK, studio/ fasiliterer i 6 etg
Langt unna, men velger å jobbe der enn hjemme for bedre konsentrasjon
Var så ofte vi hadde undervisning
Det er her alle forelesningene våre er.
Det var mitt primære campus, jeg var kjent der, jeg kjente medstdudentene og biblioteket var der
Vi har forelesning der.
Sosialt og faglig samvær med medstudenter.
Nærme og har forelesning der
Forelesning 3 dager i uka der i denne perioden.
undervisningen foregår der, naturlig å sitte der
Forelesning og veiledning
Mest på grunn av fysisk undervisning
Har forelesninger og timer + nærme
Jeg må ofte printe en god del, og det er god tilgjengelighet til printere. Ofte sitter de fleste av vennene mine også der.
Enkelt å møte andre studenter, alltid plass, greit å være igjen etter forelesning
Sosialt
Digg å komme eg ut av hybelen
Det vi er vant til, men etter at de malte grupperommene i underetasjene føles det som man sitter og jobber på glattcelle.
Nærme der jeg bor og er der campuset jeg hører til. Har brukt de andre også, men føler det campuset er best når det gjelder sitteplasser og arbeidsplasser.
Selvom det er litt lite på Fjerdingen. Er også der alle medstudenter sitter og venner fra andre linjer!
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Hvor tilfreds er du med Campus Fjerdingen? *
Svar Antall Prosent  

Veldig tilfreds 7  

Litt tilfreds 32  

Nøytral 19  

Lite tilfreds 10  

Ikke tilfreds 0  

Med ca. tre-fem ord, kan du beskrive hvordan Fjerdingen ser ut for deg? *
For eksempel: fint, hyggelig, stygt, utrivelig osv.

jobber sammen med medstudenter
Bor ikke så langt ifra skolen, jobber bedre der enn hjemme og der er nyttig og hyggelig å snakke med venner om fag og annet
Det er litt lite sitteplasser som ikke er super sosiale, og litt mye støy/ting som skjer hele tiden, så er der som regel bare hvis andre på eksamensgruppen min vil
møtes der
bra plass å studere/konsentrere seg ikke langt unna, og har bra resurser der
Undervisning
Der medstudenter er og der vi oftest har forelesninger. Føler det er mer intimt og for oss.
Er der tekst og skribent har opplegget
Der vi har forelesninger
Er der jeg har undervisning. Drar til campuset på Urtegata for å være på grupperom der.

10,3 %

47,1 %

27,9 %

14,7 %

0 %

Stort ved trappområdet i første etasje (der kantina er). Litt rotete og uoversiktlig, men ellers hyggelig.
Lyst, sterilt, stort
Institusjon, åpen, luftig
Kjedelig, åpent, kaldt
fint, sterilt, ryddig, kjedelig
Hvitt, hardt, lekent, åpent
Hyggelig, litt «fengsel» følelse når man ser oppover med alt metallet og rekkverkene, fin kantineområde og studentpub’en.
Fint, lyst (på dagen), sterilt, forsøk på noe «kult»
Kjedelig, lite inspirerende, HVITT og drivhus
Åpent, fint
Tom, kjedelig, steril, glassboks
Moderne, fine klasserom, vanskelig å finne frem
Kjedelig
Hvitt, upersonlig, ikke-inkluderende, nakent
Åpent, litt rotete, tilgjengelig
Nøytralt, hyggelig, åpent, uniformt.
lyst, stort, bråkete
lys, åpen, sentralt
Hvit, døll, bråkete, uinspirerende narkisstrøk gjerrig
Moderne, god plass, rent
Lyst, hyggelig, åpent
Koselig, tilgjengelig, åpent, følelsesløst og for nøytralt
Et uinspirerende høl
Litt utdatert, sosialt, åpent
Det er helt ålreit, hyggelig og rart // mye merkelige utstillinger
Lyst, åpent. Savnet bedre grupperom. Men var mye bedre enn på vulkan!
Blank lerret, hvitt, stort potensiale
Litt rotete, romslig, hyggelig
Sterilt, hyggeleg, fint
Deprimerende, mangler gode sosiale soner
Fint, hyggelig, litt vanskelig å finne frem
Industrielt, nakent, rent, gammelt
Åpent, lyst, upersonlig, byråkratisk
stort, lyst, åpent
Mye trapper og smale ganger!Triste grå rom med dårlig energi
Nøytralt, har potensiale, dårlig luft
Fint, spesielt, hyggelig
Stort, uorganisert, trist, kjedelig
Hyggelig, uoversiktlig, trangt, dårlig kantine, lite kreativ
Kult, luftig, kreativt
Lite, shabby, traust
Kult, hyggelig, trivelig
Firkanta, rotete, vanskelig å finne fram
Stilrent og tidløst. Ikke noe spesielt med bygget som gir det preg. Litt vanskelig å finne se fram hvis man ikke kjenner bygget. Åpent areal med høy tak med
takvindu synes jeg er kjekt - fint å slippe sollys inn. Generelt er bygget et ok campus. Ingenting som gjør der utrivelig.
Relativt bra ut
kjedelig.. litt for nøytralt. trenger mer personlighet
Fint og koselig, skulle vært litt mer farger kanskje på innsiden?
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Med ca. tre-fem ord, kan du beskrive hvordan du føler deg på Fjerdingen? *
For eksempel: glad, dårlig, ufokusert, konsentrert, osv.

Fint, rent, hyggelig
Fint. Hyggelig. Tilfreds.
Mørke områder, utdatert, romslig
Lyst, luftig, industrielt, nøytralt, kjedelig
potensiale, lyst, stemning, kult
Hvitt, post-moderne, høyt
Grått, kaldt, uinspirerende, åpent, kjedelig
Litt for Hvitt, koselig sted
Kreativt, fint, hyggelig, bråk, mye folk
Ok
lyst, uorganisert, kjedelig
Hjemmekoselig, rotete, spennende dekorert, Lyst og personlig
Funksjonelt, fint, trangt
uoversiktlig, åpent men også veldig lukket? ish, moderne, litt kjedelig, har fin kunst
åpent, trangt, lyst
Kjedelig, uinspirerende, platt, skolekantine, ungdomsskole preg klasserom
Gangete/labyrint, intimt, hyggelig
Stort lyst moderne
Utrivelig, rotete, lite personlighet, få sitteplasser,
Nok til å studere, forvirrende farger og ubehagelig
Åpent, fint, trivelig.

For det meste ukonsentrert siden rommene er så åpne, men noen ganger hender det at jeg kan konsentrere meg
Konsentrert,
Glad, energisk, kjedsommelig, sliten
Glad, fokusert
konsentrert, nøytral, rolig
Glad, ufokusert, sosial
Konsentrert, sliten og sosial
Produktiv, fornøyd, liker å hå folk rundt
I kjelleren føler jeg meg ganske dritt. Trives i kantina mot gateplan og 5etg best
Litt uvelkommen
Nøytral, lite stimulerende, uinspirerende
Glad,
Nøytral
utilpass, lyst-til-å-dra-følelse
Konsentrert, sliten, glad
Fokusert, fornøyd, rolig.
ufokusert, sosial, rastløs
ufokusert
Ufokusert, uinspirert
Fokusert
Motivert, produktiv, opplagt
Litt ufokusert, lite konsentrert, hyggelig, glad,
Konsentrert, men utilfreds
Sosial, glad, litt sliten i øynene
Jeg føler meg sosial
Ufokusert, småbrisen
Nyskjerrig, sliten, ufokusert
Skjerpet, jobbmodus, kreativ
Glad, fokusert, aktiv
Nøytral, veldig avhengig av folk rundt
Konsentrert, motivert, men ønsker ikke å være der så lenge
Nøytral, konsentrert
Sett, fornøyd, men distrahert
komfortabelt, flott, fokusert
Litt inne lukket
Kjedsom, uinkludert
Utilpass, ufokusert,
Ufokusert, sliten, litt motivert
Glad typ
Tørst, glad, ufokusert
Ufokusert, sliten, overraskende komfortabelt
Glad, fokusert, behagelig
veldig synlig hele tiden
Føler meg fokusert når jeg først er der. Det er noe med innstillinga til en sjølv som avgjør det. Som regel benytter jeg tiden min godt der. Jeg gjør det jeg skal,
så kommer jeg meg hjem.
Good
vil ikke si Fjerdingen gir noen spesifikke følelser..
Litt ufokusert, men også motivert
Konsentrert, opplagt, klar
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Kunne du sittet på Fjerdingen og jobbet alene? *
Svar Antall Prosent

Ja 37

Nei 31

Hvis du svarte "Nei" på spørsmålet over, kan du forklare hvorfor?

Er det for eksempel: synes det er skummelt, får ikke noe ut av det, vil jobbe med venner/medstudenter osv.

Med ca. tre-fem ord, kan du si hva du savner på Campus Fjerdingen? *
For eksempel: arbeidsplasser, god luft, lys, grupperom osv.

Utenfor. Dårlig. Ufokusert.
nøytral, kjent, behagelig
Fokusert, ubevisst, rolig, kjedsom
glad, stressa, varm, chill
Vanlig
Ufokusert, kald, trøtt, sosial
Bra
Fokusert, ufokusert, energisk, glad, motivert
At det ikke er plass for meg, for lite plass for studenter. Kontorer tar mye plass
ukonsentrert, trøtt, likegyldig
Trygg, hjemme, glad
Konsentrert og glad
glad, ufokusert, forstyrret, inspirert, sosial
kreativ, ukonsentrert, velkommen
umotivert og trøtt
Ufokusert, hodepine, leken
Ufokusert inspirert bra
Ufokusert, lite motivert,
Ufokusert
Stressa, glad, litt rundtomkring.

54,4 %

45,6 %

Siden romløsningene er så åpne i de største studie områdene så blir det med en gang litt skummelt å komme og sette seg for så å sitte alene og studere. Det
er lettere når man er med noen andre
Fordi det ikke er mitt nærmeste studiested og det er upraktisk
Får ikke noe ut av det, liker å jobbe med venner, og man føler seg veldig alene (store bord)
For mange uromomenter og ting/mennesker som forstyrrer.
For å gidde å dra trenger jeg noen som også skal, selvom jeg helt klart jobber bedre der enn hjemme.
Liker ikke å sitte alene
Finner ikke inspirasjon og ro til å jobbe der alene.
For få plasser å være alene
Arbeidssonene på Fjerdingen er ikke lagt opp bra nok til at studenter kan jobbe «en og en». De har blant annet pusset opp det gamle biblioteket til nytt mac rom
kombinert med arbeidssoner. Av egen erfaring mener jeg dette er litt håpløst. Grunnen til dette er fordi man savner litt «lesesal» / «stillerom» følelsen på
campuset. Biblioteket er langt fra stille etter det ble flyttet opp til 2. etasje så det fungerer heller ikke, men samtidig liker jeg veldig godt å jobbe med medelever
der og samarbeide. Det eneste jeg savner på Fjerdingen er er sted hvor en kan koble seg helt av uten å bli distrahert av verken studenter eller maskiner
Er ikke kjent der og vet ikke om noen steder man kan sitte alene og konsentrere seg
Mye støy i arbeidssoner. Mange som jobber med gruppeprosjekt i åpne landskap
Føler ikke jeg kan sette fra meg tingene mine for å kjøpe noe i kantinen eller gå på do uten at det er noen jeg føler meg trygg på eller gir et godt første uttrykk til
å passe på til jeg kommer. Det er mer effektiv jobbing og jeg kan sitte med noen andre som jobber med det samme som meg. Savner bedre plass mellom
bokhyllene og sittegruppen på biblioteket for eksempel hvor man ikke føler man forstyrrer de andre som sitter der om man trenger å hente en bok. Kanskje
åpne soner hvor de ulike studieretningene har en prioritert del eller et helt rom så om man drar og ikke nødvendigvis har planer med noen så kan man finne
noen å jobbe med.
Synes det er lite tilrettelagt å sitte alene
Ofte hamner andre plassar/ ender med å gjere andre ting pga ter folk
Lang reisevei og umotiverende å sitte alene
Dårlig arbeidsro og arbeidsplasser
Studenter blir jagd bort til fordel for grupper
For langt unna og trives bedre på Kvadraturen
For mye bråk på studenter, spesielt på biblioteket
Dårlige sitteplasser, bråkete,
Får ikke noe bedre ut av det å være på Fjerdingen enn hjemme, eller det lokale biblioteket. Skulle gjerne benyttet campus mer, men det er ikke noe fordel med
å være der, utenom lærere som kan hjelpe eller print-senteret om man skal printe noe.
liker ikke å sitte alene, jobber bedre i grupper
Ikke så stille
Vil jobbe med medstudenter og hvis vi ikke har forelesning og andre å jobbe med, jobber jeg bedre hjemme.
Foretrekker å sitte på et rom alene enn i plenum
jeg synes det er litt skummelt, det er veldig mange store bord, så hvis man sitter alene så tar man kanskje plassen fra de som er litt flere. føler også det er et
sted mange store grupper sitter sammen, så kan være skummelt å komme alene
så lenge jeg har resurser hjemme er det mer komfortabelt der
bråkete kantine og vonde stoler
Har ikke privat plass der, så har ingen grunn for å skulle dra dit for å jobbe.
Vil heller jobbe med medstudenter
Grupperommene som er der er nede i underetasjen og jeg trenger et vindu der jeg kan se ut. Blir litt uvel når jeg befinner meg nede.
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GOD LUFT, mulighet til å åpne vinduene.. lys. Grupperom, men ikke en lukket løsning sånn at man er avskåret fra resten, men litt skjerming hadde vært fint
Arbeidsplasser, større grupperom, mer åpne plasser
Arbeidsplasser, grupperom
Kreativitet, farger, inviterende interiør
Lys som ikke skrur seg av hvert 5. minutt, mindre hvitt (får vondt i hodet av alt er hvitt), bedre luft
mer farger, kreative områder
Stillerom, grupperom, arbeidsplasser, behagelige møbler
God luft, flere arbeidsplasser, mac rom som ikke er på barkrakker
Sitteplasser som ikke er i typ bibliotek, kantine eller klasserom. Flere områder som 5.etg hvor man kan samles for å jobbe, blir fort fullt
Planter, treverk, farger, organiske former, kunst, å kunne dempe belysning
Mer varierende sitteplasser, bedre luft, verksted, det er litt vel for «fleksibelt». Ser ut som at de venter på at det skaø skje endring så de kan flytte på alt av
møbler
Flere arbeidsrom, det var ofte opptatt eller veldig bråkete.
Lys, moderne
Flere "celle"plasser som de "husene" som står i biblioteket. Mindre skrikende farger i på vegger i arbeidsrom i kjeller, flere oppdelte soner i fellesområder, mer
farger, flere skjermede plasser
Plasser å jobbe alene, luft, grupperom
Flere grupperom med naturlig lys. Bedre akustikk. Varmere farger.
grupperom og stillesoner
arbeidsplasser, grupperom
Liv, andre visuelle innspill enn noe dølle ADduker. Litt kick
Skjenkestua
Bedre kantine, større og lysere grupperom
Flere grupperom, lesesal/rom/stillerom, flere farger, vannstasjoner i flere etasjer. Husene som blir brukt i de ulike etasjene fungerer enten veldig bra eller veldig
dårlig. Smelter ikke inn i interiøret. Stikker veldig ut i forhold til alt annet. Føles innimellom som spotlighten i rommet istedet for hva den egentlig skal fungere til
Grupperom, kreativ inspirasjon
Arbeidsplasser, dempet lys i klasserom (får vansker med å konsentrere meg i sterkt lys)
- vet ikke
Skjenkestua. Grupperom. God luft
Savner å føle tilhørighet… ha en del av bygget hvor jeg vet jeg kan møte på medstudenter på studiet uten at jeg har avtalt med noe på forhånd. En følelse av å
vite hvilke andre studier som er tilstedet uten å måtte søke det opp. Gi mer rom for å vise frem studieprosjekter i de ulike etasjene
Ikke oransje grupperom, bedre luft, litt mindre støy
Gode grupperom m/god luft, tilgang på straum
Flere heiser
Mindre og fler arbeidsssoner, store og lyse grupperom, litt mer livlig atmosfære og lengre åpningstider på kantinen
Større grupperom/skillevegger
Sjel, farger, personal space
flere arbeidsplasser og grupperom
Arbeidsplasser, bedre kantine/ automater
Singel arbeidsplasser, god luft, lys, kreative grupperom og klasserom
Grupperom, stillesal
Lys, bedre/billigere mat, mindre sittegrupper
Flere grupperom og arbeidsplasser som ikke er i kantinen. Bedre luft i visse klasserom.
Lounge, vannmaskiner, ergonomiske stoler
God luft, bedre arbeidsplasser, bedre grupperom, mer innbydende kantine
Kantina åpner tidligere
flere skjermer man kan koble seg til, og overganger til mac så man slipper å ta med egen!
Bedre kantine. Takterrasse(misunner spikersuppa :)), bedre utstyrt grupperom, en lettere måte å komme se rundt på campus(knoter opp og ned hele tida)
Luft
arbeidsplasser, grupperom
Grupperom og flere rolige soner for studenter som trenger et rom å jobbe med skole
Billigere energidrikke OG NOCCO
Mye bedre luft. Glutenfri utvalgt i kantina (det er ingen tilbud på flere av campusene). Bedre lys.
Lys, fargepalett, planter, luft, soner
Farger, bedre luft i noen klasserom, grupperom av typen Skrivesenteret
Flere sitteplasser på biblioteket, lite baguetter i kantina, salatbaren litt meh, kaffe er for dyrt, vanndespenser i 5.etg, videuer en kan åpne, nettet er litt meh av og
til, trenger bedre printere
Flere farger, litt mer sjel i interiøret/veggene
Mer lys (at de ikke tar ned persiennene så snart sola skinner), mer farger, flere arbeidsplasser, mer varme, flere koselige sosiale områder
Flere ledige grupperom, mere farger
Flere sitteplasser, kreative verktøy: post-it, tusj, ari osv.
God mat, flere private rom, mer plass
bedre luft, orden, hygge
Vanndispenser i alle etasjer, flere tusjer til whiteboard, flere stikkontakter
Arbeidsplasser og grupperom. De er ofte opptatt
flere arbeidsplasser, mer inspirerende arbeidsplass med litt mer estetiske farger, mer kunst, bra lys og bra luft
luftigere/åpnere veier til klasserom, mindre låste dører (ikke bruk av kort)
planter, godt lys, cafe med god kaffe og småretter, gode sofaer
God luft, behagelig belysning og ikke hvit, mange luftige grupperom som gir god arbeidsfokus med plass til en faktisk gruppe på 4 stk.
Bedre mat, billigere, tydelig kildesortering
Flere grupperom, hyggeligere omgivelser, inspirerende miljø, bedre kantine/mattilbud, kaffemaskin/kaffebar, bedre ventilasjon
Koselig
Mer åpne grupperom, billigere mat
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Hva motiverer deg til å komme på Campus? *
Svar Antall Prosent

Medstudenter / Venner 59

Gode arbeidsplasser 15

Å komme seg ut av huset 49

Biblioteket 16

Miljøet på campus 18

Jeg liker campus 8

Tilgang på printere 31

Tilgang på verksted 9

Tilgang på utstyr/materialer 21

Tilgang på rådgiver 8

Annet 3

Hvis du svarte "Annet" ovenfor, kan du forklare hva?

Hvilke rom bruker du mest på campus? *
Svar Antall Prosent

Klasserom 43

Auditoriet 15

Grupperom 14

Biblioteket 27

Kantina 30

Utstyrsrom 3

Mac-lab 6

Materialrom 13

Felles arbeidssone (5. etg) 23

Annet 6

Hvis du svarte "Annet" ovenfor, kan du forklare hvor?

Føler du det er nok arbeidsplasser på Campus Fjerdingen? *
Svar Antall Prosent

Ja 14

Nei 54

Bruker du kantinen som arbeidsplass / sosial sone utenfor lunsjtidene? *
Svar Antall Prosent

Ja sosial sone 7

86,8 %

22,1 %

72,1 %

23,5 %

26,5 %

11,8 %

45,6 %

13,2 %

30,9 %

11,8 %

4,4 %

Skjenkestua
Live undervisning
undervisning

63,2 %

22,1 %

20,6 %

39,7 %

44,1 %

4,4 %

8,8 %

19,1 %

33,8 %

8,8 %

6 etg - lydstudioer MPR
Mezaninen/2etg
Printerlabben
Skjenkestua
Før pandemien var jeg veldig glad i å bruke macene i andre etasje, før de og biblioteket byttet plass. Vært innom der biblioteket lå før og jeg føler det kunne
vært gjort mer for å gjøre det mer trivelig og mindre en dumpeplass for møbler og utstyr (en stund siden jeg var der nå, så det kan ha skjedd endringer siden).
Men å ha en pc/mac rom utover de som blir brukt til undervisning synes jeg er fint. Trivdes veldig godt med det den korte tiden jeg hadde før pandemien og jeg
følte mer på det sosiale den gangen. Nå som jeg er mot slutten av graden så er det savnet etter å ikke hatt det sånn på veldig lenge stort og det er trist at jeg
ikke har kunne følt på det så mye som jeg skulle ønsket mens jeg har studert.
Skjenkestua
Fellesområdet med trappa i 2.

20,6 %

79,4 %

10,3 %
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Ja arbeidsplass 5

Ja begge deler 35

Nei 21

Hvor tilfreds er du med disse tilbudene på skolen?
Svar fordelt på antall

Veldig dårlig Litt dårlig Nøytral / Vet ikke Litt bra Veldig bra

Luften * 11 23 20 10 4

Grupperom * 16 28 16 7 1

Klasserom * 4 14 20 21 9

Kantina * 7 19 15 23 4

Åpne arbeidsplasser (5. etg) * 3 13 23 18 11

Arbeidsplasser generelt (stoler, skrivebord osv) * 2 32 15 18 1

Tilgang på vinduer/godt lys * 3 18 10 27 10

Sosiale sitteplasser * 4 14 11 28 11

Stillesoner / Lesesaler * 13 24 23 7 1

Støy 12 22 24 9 1

Svar fordelt på prosent

Veldig dårlig Litt dårlig Nøytral / Vet ikke Litt bra Veldig bra

Luften * 16,2 % 33,8 % 29,4 % 14,7 % 5,9 %

Grupperom * 23,5 % 41,2 % 23,5 % 10,3 % 1,5 %

Klasserom * 5,9 % 20,6 % 29,4 % 30,9 % 13,2 %

Kantina * 10,3 % 27,9 % 22,1 % 33,8 % 5,9 %

Åpne arbeidsplasser (5. etg) * 4,4 % 19,1 % 33,8 % 26,5 % 16,2 %

Arbeidsplasser generelt (stoler, skrivebord osv) * 2,9 % 47,1 % 22,1 % 26,5 % 1,5 %

Tilgang på vinduer/godt lys * 4,4 % 26,5 % 14,7 % 39,7 % 14,7 %

Sosiale sitteplasser * 5,9 % 20,6 % 16,2 % 41,2 % 16,2 %

Stillesoner / Lesesaler * 19,1 % 35,3 % 33,8 % 10,3 % 1,5 %

Støy 17,6 % 32,4 % 35,3 % 13,2 % 1,5 %

Savnet du å kunne være fysisk på skolen under pandemien? *
Svar Antall Prosent

Ja 57

Nei 11

Er det noe annet du vil legge til om Fjerdingen Campus?

7,4 %

51,5 %

30,9 %

83,8 %

16,2 %

Kantina blir overfylt i pausen, dårlig akustikk. Man vil ikke bruke området der det er mye kaos
Synes ikke de har gjort seg noe flid med hvordan det ser ut eller oppleves, føles litt ut som at alt bare er kasta inn uten mål eller mening
Dårlig renhold, spesielt på flater som brukes mye (pulter, bord etc)
Akustikken i fellesområder kan være litt slitsom. Fargene på møbler og vegger i fellesområder er kjipe. Hvorfor ikke jordtoner, og varmere farger.
Få litt mer sjel. Det virker som at de gjemmer seg bak at studentene og faget er deres kreative innslag. Men bygget er ofte veldig døllt, noen kunst henger for
lenge noe kommer aldri opp. Handler ikke om annerkjennelse, men å ha et campus som lever
Resepsjonen var litt bortgjemt kanskje?
Jeg føler at mye av det essensielle er til stedet, men at mer av identiteten trenger å komme frem og at utformingen av rommene kunne vært optimalisert. Trives
med det som er, men kunne trivdes enda bedre men noen endringer…
Skap en kreativ skole som gjenspeiles i bygget!
Elektronikken (prosjektor) er utrolig dårlig
Skolen reklamere for at Fjerdingen Campus er så bra, men når man selv er der er det veldig dårlig luft som gjør at jeg får hodepine hver gang. Pluss at de har
en dårligere kantine enn en videregående. Veldig dårlig og lite utvalg. Jeg kan enten kjøpe veldig dyr salat fra salatboret eller sjokolade med skum i. De har ikke
rundstykke eller brød som er glutenfri, og all mat de lager til dagens lunsj er heller ikke glutenfri. Veldig dårlig!
Forstår ikke hvorfor et campus for så mange kreative studenter er så kjedelig og dekorløst. Det nærmeste vi kommer pynt er når kunststudentene har
utstillinger. Savner generelt mer liv og farge og varme på campus.
Hadde vært digg med noe sitteplasser ved elven på baksiden liksom.
Er alt for mange steg som må til når du skal printe, sitter du med printeren så er det minst 4-5 personer som ikke får det til og må få hjelp
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Se nylige endringer i Nettskjema

Vil at de skal beholde westerdals logoen på bygget. Føler jeg har en større tilhørighet og stolthet til dette bygget enn de andre hk byggene. Det motiverer meg i
studiet

Kantinen er åpen bare til 14:00…

!

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/nyheter/
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Skisser – 1. etasje

Areladisponering:
Siden bygget allerede er utformet som en skole 
syntes jeg at mye av arealet allerede hadde gode 
soner, så i 1. etasje har jeg valgt å beholde de. 

De to tengene jeg har forandret på er at jeg har 
åpnet opp resepsjonen mer. Jeg har fjernet to 
vegger slik at man har muligheten til å se resep-
sjonsdisken med en gang man kommer inn døra.

Jeg har også endret plasseringen til Skjenkestua 
studentbar så den står nå mer midt i rommet i 
kantina.

Forslag til møbleringsplan 1. etasje

Forslag til hvordan man kan åpne opp 
resepsjonsområdet.

Vedlegg 4 – Skisser

Foto: Privat
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Skisser av resepsjonsdisk og biblioteksdisk. 
Jeg valgte å gjøre disse to diskene ganske like 
i utseende for å skape en helhet i bygget og for 
å videreformidle konseptet inn i biblioteket på 
skolen.

Forslag til møbleringsplan av kantine.

Skisser av den ferdigstilte utformingen av 
resepsjonen.

Skisser – 1. etasje

Foto: Privat
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Skisser – 2. etasje

Arealdisponering av 2. etasje. Her har jeg valgt å 
kun ta for meg biblioteket og mesaninen. Jeg har 
ikke gjort noe med klasserommene, men jeg har 
vist et eksempel på hvordan disse kan utformes i 
5. etasje.

Forslag til utforming 2. etasje. 
Jeg har valgt å trekke bokhyllene inn mot midten 
av rommet og laget større mer åpne arbeidsplas-
ser ut mot vinduene slik at man får bedre plass 
og godt arbeidslys.

Forslag til møblering 2. etasje

Foto: Privat
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Skisser – 5. etasje

I 5. etasje er det mye fokus på gode arbeidsplas-
ser. I spørreundersøkelsen jeg gjorde var det et 
flertall som mente det var for dårlige og for få 
arbeidsplasser på campus. 

Det er derfor blitt skapt store felles arbeidsom-
råder. Grupperom og individuell lesesal for å 
skape variasjon på arbeidsplassen.

Jeg har i tillegg laget tre tekjøkken i etasjen for å 
slippe å gå helt ned til kantinen for å varme mat 
eller fylle på kaldt vann.

Foto: Privat
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Skisser – Møbler

Det var tenkt at naturen skulle spille en viktig 
rolle inne på skolen, så jeg har designet plante-
kasser som skal plasseres rundt omkring i 
bygget.

For å fremheve at dette er en åpen, kreativ og so-
sial skole har jeg designet er ”sosial” trapp som 
står i midten av bygget. Denne har ulike høyder 
med arbeidsområder og flere sitteplasser.

Foto: Privat
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Vedlegg 5 – Funn fra befaring

1. etasje

Bilde av ”Wayfinding” systemet på skolen.

Bilde av taket på skolen. Her kan man se at skolen har en 
takterrasse, men den er ikke lov å bruke

Foto: Privat
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2. etasje

Bilder av arbeidsområdene på biblioteket.

Foto: Privat
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5. etasje

Bilder av arbeidsområdene og 
grupperommene i 5. etasje.



Side 33 av 35

Vedlegg 4 – Skisser
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