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Signatur:  

Utlysning av prosjektmidler til innovativ utdanning 
 
Frister: Prosjektsøknad sendes til fakultetet innen den 15. november. Prosjektsøknaden sendes til 
Rektor innen den 29. november. 
 
Med dette lyses det ut midler til fagmiljø som ønsker å utvikle og innføre innovative 
utdanningsformer og innovativ bruk av laboratorier i utdanningen.  
 
Samlet bevilgning fra sentralt hold til prosjektene vil være 3 millioner per år, og det forutsettes at 
vertsfakultetene bidrar med det samme til egne prosjekt som det som bevilges fra sentralt hold. 
Bidrag fra fakultetene kan være i form av friske midler og/eller «in kind», for eksempel i form av 
arbeidskraft. Prosjektene skal normalt ha en varighet på tre år.  
 
I utgangspunktet tas det sikte på å støtte to til tre prosjekt, og vi antyder med dette at vi ikke ønsker 
en satsing på en rekke små prosjekt. Mindre prosjekt vil likevel ikke være utelukket. 
 
Oppstart vil være i januar 2014.  
 
Spørsmål om utlysningen sendes til kirsti.ramberg@ntnu.no. 
 
Prosjektmidler tildeles fagmiljø med gode og gjennomførbare planer for innovativ utdanning.  
Det skal fremgå av søknadene  

x hvorfor fagmiljøet ønsker å satse på innovative utdanning   
x hvordan valg av innovative utdanningsmetoder er begrunnet i fagmiljøets behov: hvilke 

utfordringer ønsker fagmiljøet å løse, og hvilken effekt forventes. Kan effekten måles for 
eksempel i form av redusert frafall, raskere gjennomstrømming eller på andre måter? 

x hvordan prosjektmidlene forventes å kunne bidra fornying i fagmiljøet ut over 
prosjektperioden    
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x hvordan foreslåtte prosjekt er forankret i egen eller andres forskning på nye måter å 
undervise/lære på  

x hvordan prosjektet bidrar til fornying av NTNUs undervisnings-, lærings- og 
vurderingsmetoder 

x hvordan prosjektene bidrar til at NTNUs arbeid med utdanning dreies ytterligere mot kvalitet 
og relevans for studentenes læringsutbytte 

x hvordan fagmiljøet planlegger å spre kunnskap fra prosjektet til andre fagmiljø. 
 

 
Med dette som utgangspunkt foreslås tre tema for prosjektet Innovativ utdanning:  
1. Store emners pedagogikk 
Store emner er som regel forelesningsbasert. Det er grunn til å tro at studentenes læringsutbytte 
begrenses dersom de ikke tilbys varierte læringsarenaer. Tradisjonelle forelesninger bør derfor 
suppleres med bruk av læringsformer som er tilpasset målsettingen for faget. 
Det kan søkes om midler til prosjekt som ved hjelp av innovative former for undervisning og læring 
har som mål å gi økt læringsutbytte i store forelesningsbaserte emner.  
2. Eksamens-/vurderingsformer som fremmer innovative arbeidsmetoder.  
Utdanning av høy kvalitet kan blant annet kjennetegnes ved at det er en tydelig sammenheng 
mellom mål, arbeidsform og vurdering.  Valg av vurderingsform har stor innflytelse på 
arbeidsformen. Ett av de viktigste virkemidlene for å fremme innovativ utdanning, er derfor å ta fatt 
i vurderingsformer som fremmer innovative arbeidsmetoder. 
Det kan søkes om midler til prosjekt som ønsker å prøve ut digitale eksamens- og vurderingsformer 
i enkelte emner, grupper av emner eller i (deler av) utdanningsprogram. Sammenhengen mellom 
mål, arbeidsform og vurdering skal fremgå tydelig.  
3. Utdanning levert over internett 
Utdanning levert over internett gir enklere tilgang til utdanning uavhengig av avstand og 
livssituasjon. Utdanning levert over internett finner vi spesielt innenfor etter- og 
videreutdanningene. Det vanligste er at de nettbaserte EVU-tilbudene kombineres med samlinger på 
campus. Stadig flere campusstudenter får også tilbud om utdanning hvor deler av den er nettbasert.  
En ser nå fremveksten av en ny type nettbaserte tilbud, såkalte OCW (Open Course Ware) og 
MOOCs (Massive Open Online Courses), som har skapt forventninger om stor endringer i høyere 
utdanning.   
Det kan søkes om prosjektmidler til alle typer NTNU-utdanning levert over internett. 
 
Temaene er valgt med utgangspunkt i områder hvor vi har utfordringer. Det er samtidig lagt vekt på 
at temaene skal være så åpne at de aller fleste fagmiljø skal kunne finne noe av relevans for egen 
utdanningsvirksomhet.  
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Kriterier for vurdering av prosjektsøknader 
 
I vurderingen av prosjektene vil de forhold som antas å ha betydning for undervisningen og 
studentenes læringsprosess og læringsutbytte bli vurdert med utgangspunkt i prosjektsøknaden.  
 

Følgende kriterier vil bli lagt til grunn: 
 
1. Potensial for nytenking og innovasjon (innsatsfaktorer): 
 
Følgende vurderinger vil bli lagt til grunn for dette kriteriet: 
- Vurdering av fagmiljøets strategier og planer for nytenkning og innovasjon i utdanningen og 
hvordan disse er forankret i overordnede strategier og i linje- og programledelsen 
- Vurdering av sammenhengen mellom det foreslåtte prosjekt og fagmiljøets behov  
- Vurdering av hvordan fagmiljøet viser kjennskap til den internasjonale didaktiske 
forskningsfronten  
- Vurdering av prosjektets planlagte organisering. Prosjektets organisering bør ta høyde for at det 
vil bli etablert tverrfaglige støtteteam som for eksempel kan bestå av ressurspersoner fra 
fagmiljø/institutt/fakultetet og NTNUs fellesadministrasjon, inklusive ressurspersoner fra Uniped, 
IT-seksjonen og Universitetsbiblioteket 
- Vurdering av i hvilken grad studentene er trukket med i prosjektet 
- Vurdering av realismen i prosjektet: Er prosjektet gjennomførbart med de ressursene, den 
kompetansen og den forankringen fagmiljøet kan trekke på?  
 
2. Prosessfaktorer:  
 
Følgende vurderinger vil bli lagt til grunn for dette kriteriet: 
- Vurdering av de innovative undervisnings- og læringsmetodene som blir foreslått  
- Vurdering av forskningsforankringen av de innovative undervisnings- og læringsmetodene som 
blir foreslått 
- Vurdering av hvordan prosjektet vil bygge videre på internasjonal didaktisk forskning  
- Vurdering av metodene for tilbakemelding fra og oppfølging av studenter og hvordan dette er 
forankret i NTNUs kvalitetssikringssystem. 
 
3. Resultatfaktorer:  
 
Følgende vurdering vil bli lagt til grunn for dette kriteriet: 
- Vurdering av i hvilken grad prosjektet utvikler og dokumenterer forsknings- og praksisbasert 
kunnskap om innovative utdanningsmetoder som kan overføres til andre fagmiljø.  
 
 

Prosjektenes organisering, økonomi og varighet. Krav til rapportering 
 
Prosjektene skal normalt ha en varighet på tre år. Oppstart vil være i januar 2014.  
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Prosjektmidler tildeles et fagmiljø, for eksempel et studieprogram, en faggruppe, et institutt. 
Enkeltpersoner kan ikke søke om prosjektmidler. 
 
Prosjektene skal legge fram en tidsplan som viser prosjektets leveranser samt en finansieringsplan 
for prosjektperioden.  Finansieringsplanen skal vise prosjektets totale utgifter brutt ned på hvert 
prosjektår (2014, 2015 og 2016).  
 
Prosjektstøtten for de utvalgte prosjektene vil samlet være 3 mill per år i tre år fra sentralt hold. Det 
forutsettes at fakultetet bidrar med samme beløp for eget prosjekt som det som kommer fra sentralt 
hold. Dersom noen fakultet skulle ønske at den sentrale støtten fordeles ujevnt over 
prosjektperioden, f eks at bevilgningen fra sentralt hold er størst det første året, vil vi forsøke å 
imøtekomme slike ønsker.  
 
Hvert prosjekt skal ha en prosjektleder som rapporterer til vertsfakultetet. Ut over dette skal 
prosjektet selv velge og beskrive en organisering som er tilpasset prosjektets målsetting og omfang.  
 
Fra sentralt hold tas det sikte på å gjennomføre en midtveisevaluering av hvert enkelt av prosjektene 
og av Rektors satsing på prosjekt for innovativ utdanning samlet sett. En tenker seg 
midtveisevalueringen utført av en gruppe bestående av vitenskapelig ansatte og en representant for 
studentene. Gruppen skal ha NTNU-ekstern representasjon. Den eksterne representanten bør lede 
midtveisevalueringen. En sluttevaluering kan også være aktuell. 
 
Rektor skal få en rapport fra prosjektene ved utgangen av hvert av de to første prosjektårene samt 
en sluttrapport. Rapportene skal være korte og legge vekt på hvordan de innovative 
utdanningsmetodene bidrar til/har bidratt til kvalitet og relevans på studentenes læringsutbytte og 
hvordan prosjektet utvikler/har utviklet og dokumenterer/har dokumentert forsknings- og 
praksisbasert kunnskap om innovative utdanningsmetoder som kan overføres/er overført til andre 
fagmiljø. Sluttrapporten skal i tillegg vise hvordan prosjektet har ivaretatt innspill fra den planlagte 
midtveisevalueringen. 
 
Det forutsettes at prosjektene får den administrative støtten fra fakultetet som det trenger for å 
kunne nå prosjektets målsetting. Fra sentralt hold planlegges det å bygge opp et pilotstøtteteam som 
skal ha som oppgave å gi de utvalgte prosjektene IKT-brukerstøtte, støtte fra 
Multimedielaboratoriet, pedagogisk veiledning og opplæring. Det vil være naturlig at fakultetene 
også deltar med ressurspersoner i støtteteamet. Hensikten med å etablere støtteteamet er å sikre 
prosjektene en helhetlig støtte ut fra prosjektenes behov samt å videreutvikle de tjenestene 
innovative utdanningsmiljø ville etterspørre.  
 

Prosess for å velge ut søknader 
 
Prosjektsøknader sendes til vertsfakultetet innen 15. november. Søknaden kan gjerne være 
tverrfakultær, men den skal ha ett vertsfakultet. Andre institusjoner kan inngå som 
samarbeidspartnere. Eksterne deltakere må bidra med egen finansiering. 
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Hvert fakultet velger ett til tre prosjekt som det ønsker å satse på. Prosjektene skal ikke prioriteres 
av fakultetet, men alle prosjektene som velges ut, skal ha høy kvalitet. Søknader fra fakultetene 
sendes til Rektor via ePhorte (ephortenr 13/14837) innen 29. november og de skal ha overskriften 
Søknad om prosjektmidler til innovative utdanningsformer.  
 
Ved utvelgelse av prosjekt vil Rektor først foreta en administrativ behandling av søknadene, og han 
ber deretter et eget utvalg vurdere forslaget til innstilling og foreta en prioritering. Når utvalget har 
vurdert søknadene og foretatt prioriteringer, leveres innstillingen til Rektor. Dekanmøtet og 
Utdanningsutvalget orienteres om innstillingen. Rektor foretar endelig valg av prosjekt.   
 
Det tas sikte på å bekjentgjøre valg av prosjekt rundt den 20. desember. 
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Vedlegg til utlysningen: 
 
NTNU ønsker å bidra til endringer i høyere utdanning gjennom å etablere prosjekt som prøver ut 
innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Prosjektideene skal ta utgangspunkt i 
fagmiljøene behov, og de skal derfor ha en fagdidaktisk vinkling fremfor en vinkling som er av 
generell universitetspedagogisk eller didaktisk karakter.  
 
Å lære av erfaringer 
Nasjonale myndigheter og UH-institusjonene har i en årrekke bevilget raust med midler til 
teknologi i høyere utdanning for å løfte fram innovative og fleksible utdanningsformer. Mesteparten 
av investeringene er blitt brukt til å bygge ut en infrastruktur som har bidratt til at utdanning blir 
enklere tilgjengelig både for dem som ikke kan oppholde seg på campus og for campusstudenten. 
Midlene er i mindre grad gått til å fremme innovative og teknologibaserte undervisnings- og 
læringsmetoder.  
 
Det blir hevet at dette er en av de viktigste årsakene til at teknologiinvesteringene ikke har ført til 
omfattende endringer i høyere utdanning. Verdensbanken gav denne forklaringen allerede i 2005 
(Truncano 2005) og har gjentatt den deretter, blant annet i listen sin over 10 «Worst practices in 
ICT use in education»: « Dump hardware in schools, hope for magic to happen». Selv om 
Verdensbanken har fokus på skoleverket og utviklingsland, er synspunktet relevant for norsk høyere 
utdanning. 
 
Samtidig som teknologivalg for UH-sektoren ofte er gjort uten at fagmiljøene har fått kommunisert 
behovene sine, er det gjennom NOKUTs kvalitetsbarometer (2010, 2011 og 2012) dokumentert at 
det vitenskapelige personalet ikke er særlig opptatt av utdanningsmetoder som fremmer nytenking. 
De vitenskapelige kjennetegnes i følge undersøkelsene ved at de er tilfreds med den måten de 
underviser på. Studentene synes ikke å være like tilfreds med underviserne sine (NOKUTSs 
kvalitetsbarometer 2011, 2012), og de uttrykker også klare ønsker om en modernisert utdanning 
(Postkortkampanjen 2010)  
 
Norgesuniversitetets IKT-monitor (2009 og 2011) dokumenterer at det også finnes lærere som er 
meget opptatt av utdanning og som prøver ut nye former for undervisning og læring. Ett av 
problemene for disse har vært at de ofte står alene. De har ikke funnet støtte i et team av kollegaer, 
hos institusjonens ledere eller i institusjonelle strategier. Organiseringen av støtteapparatet rundt 
dem som vil prøve ut innovative utdanningsmetoder, virker ofte heller ikke optimalt (Nordkvelle 
2010).  
 
Helhet og sammenheng i virkemiddelapparatet 
Når vi etablerer prosjektet Innovative utdanning ønsker vi å bygge på erfaringer som er samlet og 
slik lære av gode eksempler og unngå at åpenbare «feilgrep» gjentas. Det medfører at vi i prosjektet 
Innovativ utdanning vil tilby prosjektene et virkemiddelapparat som er helhetlig, og hvor 
sammenhengen i virkemiddelbruken er viktigere enn det enkelte virkemiddelet. Erfaringene tilsier 
at følgende virkemidlene vil være sentrale for å lykkes med prosjektet Innovativ utdanning: 
- satse på fagmiljø, og ikke på enkeltpersoner, som har potensial for nytenking og innovasjon og 
som definerer endringsbehov som tar utgangspunkt i fagenes og fagmiljøets behov 
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- bidra til at fagmiljøene finner støtte i en tydelig institusjonell strategi for innovativ utdanning og i 
NTNUs ledelse på rektor, fakultets-, institutt og studieprogramnivå. 
- forutsette at tilbakemelding fra og oppfølging av studenter som inngår i prosjektene, er forankret i 
NTNUs kvalitetssikringssystem 
- legge til rette for at erfaringer fra prosjektene spres fra fagmiljø til fagmiljø, for eksempel gjennom 
fagdagen om undervisningsteknologi ved NTNU (TekPed)  
- gi utvalgte fagmiljø strategi- og omstillingsmidler som er fremskaffet gjennom et spleiselag 
mellom rektor og fakultetsnivå 
- forutsette en forskningsbasert tilnærming til måter å undervise på som bidrar til at utdanningene 
blir av høy kvalitet, relevante, oppdaterte, robuste og generelle 
- velge en styrings- og rapporteringsform som er velegnet i forhold til prosjektets målsetting om å 
utvikle og dokumentere forsknings- og praksisbasert kunnskap om innovative utdanningsmetoder 
som kan overføres til andre fagmiljø 
- tilby fagmiljøene kompetanseutvikling som er skreddersydd i forhold til prosjektenes behov. For å 
sikre at kompetansen er tilpasset prosjektenes behov, må den kunne hentes fra ulike miljø. Både 
eksterne og interne leverandører av kompetanse kan være aktuelle.  
- tilby fagmiljøene tilgang til tverrfaglige team og en organiseringsform som støtter samarbeid. 
Teamet kan for eksempel kan bestå av ressurspersoner fra fagmiljø/institutt/fakultetet og NTNUs 
fellesadministrasjon, inklusive ressurspersoner fra Uniped, IT-seksjonen og Universitetsbiblioteket  
- bidra til at NTNU deltar i debatten og påvirker beslutninger om nasjonal politikk og 
virkemiddelbruk på områder som gjelder hvordan innovative utdanningsformer kan fremme 
utdanningskvalitet.  
 
 

Tema for delprosjekt: store emners pedagogikk, utdanning levert over internett og digitale 
vurderings-/eksamensformer 
Nedenfor går vi litt nærmere inn på hvorfor vi har foreslått store emners pedagogikk, utdanning 
levert over internett og vurdering/eksamen som tema for delprosjekt under Innovativ utdanning:  
 
Kvalitetsreformen la opp til at hver enkel student skulle følges opp av faglærerne. Særlig i store 
emner som har forelesninger som foretrukket undervisningsform, har dette vist seg å være 
vanskelig, og dette kan være blant årsakene til at NTNU sliter med gjennomstrømmingstid og 
frafall i noen av kjernefagene.  Kan for eksempel innovative utdanningsformer bidra til at 
forelesningstid kan omgjøres til kontakttid?  Hvilke innovative utdanningsmetoder ser fagmiljøene 
som aktuelle når de vil møte utfordringene med store forelesningsbaserte fag? Hvordan kan vi etter 
hvert nyttiggjøre oss av den forskningsviten vi henter inn fra det nyetablerte prosjektet Video for 
kvalitet og fleksibilitet? 
 
NTNU kan i prosjektet Store emners pedagogikk bygge på gode resultat og lang erfaring fra arbeid 
med å produsere og presentere fagstoff på nettet (NTNU Open CourseWare med NTNU iTunesU 
og NTNU openVideo).  Nettstedene viser at vi har forelesere som tenker innovativt (men langt 
færre enn vi skulle ønske) og en teknisk-administrativ stab som behersker infrastrukturen.  Hvordan 
kan NTNU ta denne satsingen videre gjennom å fokusere sterkere på innovative undervisnings- og 
læringsmetoder som bidrar til å styrke kvaliteten på NTNUs utdanning?  
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Prosjektet Utdanning levert over internett vil i likhet med prosjektet Store fags pedagogikk kunne 
bygge videre på NTNUs kompetanse på bruke av video levert over nettet. Erfaringer tyder på at 
mange av de innovative faglærerne/-miljøene tilbyr etter- og videreutdanning, og erfaring fra EVU 
bør derfor kunne videreutvikles gjennom prosjektet Utdanning levert over internett, men det kan 
søkes om prosjektmidler til alle typer NTNU-utdanning levert over nettet. Sett i lys av den 
nasjonale og internasjonale oppmerksomheten rundt Massive Open Online Course (MOOC) som - 
akkurat nå – preger deler av høyere utdanning, ønsker NTNU å delta i en utforming av MOOC-
konseptet som tar utgangspunkt i norsk utdanningskontekst, og søknader om utvikling av MOOCs 
vil derfor være relevante for NTNUs satsing på innovativ utdanning.  
 
Når vi ønsker et prosjekt om digitale vurdering/eksamensformer er det blant annet fordi studentene 
har fremmet dette ønsket, for eksempel gjennom Postkortkampanjen (Postkortkampanjen 2010). 
Andre begrunnelser finner vi i utdanningsforskning som sier at kvalitet i utdanningen forutsetter 
samsvar mellom læringsmål, arbeidsmetoder i faget og vurderingsform (alignment) og at 
vurderingsformer sterkt påvirker arbeidsmetodene i faget. Sagt på en annen måte: innovative 
vurderingsformer fremmer innovative arbeidsformer. Arbeidet med utvikling av 
emner/studieprogram bør derfor bygge på prinsippet om «backward design», dvs. at en tar 
utgangspunkt i målet, deretter velges vurderingsform og til slutt metoder som støtter opp under mål 
og vurderingsformen. 
 
Det kan være at fagmiljøene vil finne det interessant å kople sine prosjektideer om digital vurdering 
til det administrative arbeidet NTNU har startet opp med å se på mulighetene for å digitalisere 
eksamensprosessen.  
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