
Formål med NTNUs pilotprosjekter er å undersøke og 
utvikle konsepter for nye læringsarenaer og uformelle 
møtesteder for studenter som kan vise veg fremover 
for å møte stadig endrede behov. Det skal bidra til 
å gjøre universitetscampus til en attraktiv arena som 
tas i bruk i større omfang og på andre måter enn hva 
tilfellet er i dag. 

R2 ble valgt som pilotprosjekt for å se på hvordan 
auditoriumsundervisning kan gjøres mere dynamisk 
og mer tilrettelagt for gruppearbeid.
Målet med prosjektet er å utvikle et undervisnings-
rom, der man kan veksle mellom formidling fra sen-
tral tavle/skjerm til en stor forsamling, og ha mulighet 
for å bearbeide stoffet i grupper, der man kan ha en 
god dialog mellom lærer og studenter. 
Metoden benevnes ofte som «flipped classroom».
Fokus i arbeidet med prosjektet har også vært å legge 
til rette for undervisningsrom som også kan være 
åpent utenfor vanlig undervisningstid.

Auditorium R2 er en av de større auditoriene i Re-
alfagsbygget, det er relativt bratt som gjør ombyg-
ging med podier gunstig ift. siktlinjer til underviser. 

Auditoriet ble bygd opp med 7 store podier i forskjellige 
høyder sammenbundet med 3 trapper. Podiene er møblert 
med tilsammen 28 store gruppebord som har hver sin 
skjerm å jobbe mot. Mellom skjermene er det skriveflater i 
glass.

Den tekniske løsningen skal bidra til å tilrettelegge 
for aktiv læring i grupper og deling av innhold. Det 
skal være enkelt for studentene og koble seg til grup-
peskjermen og for foreleser å ta opp eksempler til 
gjennomgang på det gruppene jobber med i plenum. 
Foreleser vil ha mulighet til å dele en gruppe til alle 
skjermene i rommet. Gruppebordene er utstyrt med 
strøm, mikrofon og høytaler.
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