
Et skapende læringsmiljø på Dalton 
 
Kjemisk Institutt har de siste årene i økende grad tatt i bruk studentaktive læringsformer, 
særlig i gruppeundervisningen. Dette har vi gjort gradvis gjennom bevisstgjøring og 
opplæring av undervisere, samt utforming av egnede undervisningsopplegg i flere emner. I 
tillegg har vi startet opp B-tjenesten, en studentdrevet veiledningstjeneste med fokus på 
beregninger og programmering i kjemi. 
 
Samtidig disponerer vi undervisningsarealer som er utformet for mer tradisjonell 
undervisning, med store, åpne arealer best egnet for individuelt arbeid og en-til-en eller en-
til-alle veiledning. Dette kan være et hinder for vellykkede gruppediskusjoner og 
prosjektarbeid, kreative læringsprosesser, spontan og uformell veiledning, og fremvekst av 
boblende læringsmiljøer. 
 
Vi har derfor igangsatt et prosjekt hvor vi vil eksperimentere med den fysiske utformingen 
av undervisningsrommet Dalton, inspirert av Brewe et al. [1] I dette arbeidet beskrives et 
“Physics Learning Centre”, bestående av et areal på i overkant av 100 kvadratmeter, med 
flere fastmonterte og løse whiteboards, sittegrupper, “lounge” og kjøkkenområde. I det 
aktuelle studiet konkluderer de blant annet med at man ved å skape veier inn til et slikt 
læringsmiljø kan sikre høyere fullføringsgrad (retention og persistence) blant studentene. 
 
 

 
En tenkt skisse av rommets utforming. Merk at veggene ikke vil kunne flyttes slik som vist på illustrasjonen, 

samt at det endelige fargevalget avviker. Utforming og plassering av sittegrupper vil være noenlunde likt som i 
dette utkastet.  

 
 
 
I tillegg til den fysisk utformingen, ønsker vi å skape veier inn i dette læringsmiljøet, både for 
studenter og vitenskapelig ansatte. Vi vil legge aktiviteter som B-tjenestens 
veiledningsøkter, LA-inspirert undervisning i KJM1130 og KJM2601, og studentdrevne 
aktiviteter til disse arealene. Dalton kan bli en samlende arena for forskningsrelevant 
undervisning. 



 
Vi ønsker å kjøpe inn teknisk utstyr som kan trekke studenter inn i miljøet, deriblant VR-
briller for molekylsimulering og utforskning av potensialflater [2,3], og et sett haptiske 
hansker [4] for å eksperimentere med vekselvirkninger mellom partikler på atomært og 
molekylært nivå. Vi vil utvikle programvare selv i Unreal Engine, i samarbeid med 
studentene, men trenger også å kjøpe noe programvare for å raskt kunne ta i bruk 
hardware-oppsettet. Oppsettet vil ha interface mot Dalton Project, utviklet ved Hylleraas-
senteret. Videre trenger vi en storskjerm slik at aktivitetene i VR kan følges av tilskuere. En 
kraftig stasjonær datamaskin med egnet grafikk-kort vil drive VR-riggen. Ved å la B-tjenesten 
disponere arealene kan læringsmiljøet på Dalton bli en drivkraft i vårt arbeid med å 
integrere programmering og beregninger på tvers av emnene i kjemiprogrammet. 
 
Vi ønsker å ha rommet klart for undervisning innen høsten 2021, og har utviklet 
undervisningsopplegg spesielt med tanke på dette rommet til blant annet emnene KJM1130 
og KJM2601. Vi har planer om å utforme lignende opplegg for KJM1101. Møbler ble bestilt i 
juni 2021, og har forventet levering innen august. 
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