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Kort om tiltaket
Ingeniørstigen ved studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon (ELSYS) ved NTNU er
et målrettet tiltak for kvalitetslæring, mestring, faglig identifikasjon og gjennomføring. Det tar i bruk flere
moderne undervisningsprinsipper som omvendt undervisning, peer instruction, samstemt undervisning,
og problembasert læring. Tiltaket har fått stor oppmerksomhet og har trolig vært utslagsgivende for
programmets sterke evaluering i NOKUTs Studiebarometeret.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
NB: En mer lese- og utskriftsvennlig versjon er gitt som vedlegg.

Bakgrunn og redegjørelse for tiltaket

Utfordringer i høyere ingeniørutdanning

Moderne teknologi er forskningsbasert og mengden av relevant kunnskap øker dramatisk år for år. Et-ter
andre verdenskrig har en sett en dreining i ingeniørutdanning der fundamental teori har fått en økende
plass sammen med større grad av spesialisering. Dette har resultert i at:

• Den økende mengden aktuell teori fortrenger dybdelæring, siden man ikke får tilstrekkelig tid til
fordyping.
• Den økende spesialiseringen reduserer studentenes muligheter til å se sitt eget fagfelt i en større
sammenheng.

I tradisjonelle elektronikkstudier har det gjerne gått lang tid fra studenten blir presentert for det teo-
retiske stoffet i starten av studiet, til de får begynne å bruke det i praksis. Dette gjør det vanskelig for
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studentene å utvikle en faglig identitet og fortrolighet med ingeniørrollen. Det har igjen gjort mange
studenter fremmede for hva det teoretiske lærestoffet betyr og hvilken relevans det har i praksis. Det-
te er en utvikling fagmiljøet har sett over lengre tid, og som er bekymringsfull. Disse utfordringene
gjelder de mange teknologiske fagfelt, men i særlig grad innen elektronikk, der utviklingen har gått
ekstra fort og mengden av teoretisk lærestoff har blitt spesielt stor. Konsekvenser av utviklingen er
manglende motivasjon, svak rekruttering og problem med frafall fra elektronikkutdanninger i hele
den vestlige verden. Ved NTNU ble problemet påtagelig rundt 2010, i form av svak rekruttering og
gjennomstrømming.

Målsetninger

Et viktig mål ved det nylig etablerte studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon (Elsys)
er å adressere utfordringene over. I 2011 ble sivilingeniørstudiene innen IKT ved NTNU gjennomgått
og modernisert . Dette initiativet ble gjennomført i tett dialog med næringslivet og en rekke av de
bedriftene som ansetter våre elektronikk- og IKT-studenter. Elsys viderefører de beste deler av det
gamle elektronikkprogrammet, samtidig som det videreutvikles for å imøtekomme utfordringene nevnt
ovenfor. Tiltaket adresserer disse utfordringer med følgende målsetninger:

• Studentene skal oppleve fagfeltet som relevant for samfunn og næringsliv.
• Studentene skal så tidlig som mulig få systematisk trening i bruk av relevant teori gjennom praktiske
designoppgaver.
• Studentene skal få systematisk trening i å forstå et større problemkompleks og hvordan et elektronisk
system inngår og utfører relevante funksjoner i et slikt kompleks.
• Studentene skal få erfaring i teamarbeid og en opplevelse av at flere typer roller er viktige i et vellykket
prosjekt.
• Studentene skal oppleve mestring og at den enkeltes kompetanse er verdifull.
• Studentene skal tidlig få anledning til å begynne å utvikle en faglig identitet.
Et videre mål er at systematisk fokus på læringsmiljø skal resultere i redusert frafall og bedre rekrut-
tering. Dette er målsetninger i pakt med både instituttets og fakultetets strategi.

Tiltakets innhold og organisering

Læringsmiljøet er viktig for rekruttering og frafall i studiet. Derfor er det så langt fokusert mest på tiltak
i starten av studiet. Det viktigste deltiltaket i det nye programmet er (Den elektroniske) ingeniørstigen.
Ingeniørstigen består av fire etterfølgende 7,5 studiepoengs emner. Disse går over de fire første
semestrene av studieprogrammet (se Figur 1).

Figur 1 De første to årene av Elsys-programmet (Figuren er synlig i vedleggsversjonen)

Sentralt i ingeniørstigen er et innovasjonsprosjekt som studentene utfører i samarbeid med en bedrift
eller organisasjon.

Ingeniørstigen er basert på prosjekt/problembasert læring [14], omvendt undervisning [11] og peer
instruction [12], som nærmere forklart i det følgende. Vi gir her en kort gjennomgang av de ulike emnene
med fokus på mål, organisering og undervisningsformer og hvordan de kompletterer hverandre.

TTT4255 Elektronisk systemdesign, Grunnkurs.

Det første semester av ingeniørstigen har som formål å gi studentene en første erfaring med å forstå,
bruke og designe elektroniske system.

Gjennom praktiske øvelser får studentene erfaring med bruk av sensorer, aktuatorer og mellomlig-gende
informasjonsbehandling.

Etter at studentene har blitt kjent med disse konseptene, starter de på innovasjonsprosjektet. Dette
gjøres i samarbeid med en ekstern partner og tar utgangspunkt i et konkret behov hos partneren.
Gjennom semesteret er målsetningen at studentene skal gjøre to erfaringer:
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1. Oppleve mestring: at de allerede på dette stadiet er i stand til å løse deler av en ingeniør-messig
problemstilling.
2. Erfare at de trenger å lære mer: at de blir motivert både for grunnferdigheter i matematikk og fysikk
samt de videre trinn av ingeniørstigen.

I tillegg til disse erfaringene, får studentene innblikk i et aktuelt samfunnsområde der deres fagfelt vil
være nyttig. De får også trening i å forstå en sammensatt problemstilling og oversette et ikke-teknisk
problem til en teknisk løsning. Problemstillinger og partnere så langt er oppsummert i Tabell 1. (Synlig i
vedleggsversjonen)

Emnet er organisert som en ukentlig heldagsaktivitet med obligatorisk deltagelse kl. 8–16. Det blir
vekslet mellom lærerledet aktivitet i auditorium og gruppearbeid i Koopen - en arena for kooperativ
læring, et spesielt innredet areal for ingeniørstigen, se figur 2.

Figur 2 Koopen. Fra Universitetsavisa 1. mars 2016 [9]. Se også https://www.ntnu.no/laeringsarealer/
koopen. (Synlig i vedleggsversjonen)

Undervisere og assistenter er tilgjengelige hele dagen og går rundt og hjelper gruppene. Kontakt på
tvers av gruppene blir stimulert ved at to-tre grupper får i oppdrag å presentere noe de har gjort for de
andre studentene. Dette skjer i auditoriet den siste timen av dagen. Gruppene må selv vurdere hva de
synes er relevant å legge fram, og blir dermed bevisst sitt eget arbeid. Gjennom presentasjonene blir det
etablert dialog med resten av kullet, og man har sett flere eksempler på hvordan ideer deles og studenter
inspireres på tvers av gruppene.

Semesteret blir avsluttet med en endags konferanse hvor alle gruppene presenterer sine forslag til
prototyper enten via foredrag eller poster. Dette styrker bevisstheten omkring studentenes arbeid. En
viktig del av profesjonsforståelsen er å kunne formidle ingeniørarbeidet til andre. På konferansen får
studentene prøve dette for første gang. Samarbeidende partner tar også del på konferansen.

En utfordring med gruppebasert prosjektarbeid generelt, og spesielt så tidlig i studiet, er å få til en
god gruppedynamikk der alle bidrar til et felles mål. Dette arbeides det kontinuerlig med gjennom
Ingeniørstigen, se også under TTT4270 Elektronisk systemdesign, prosjekt.
TTT4260/TTT4265 Elektronisk systemdesign og -analyse 1 og 2 (ESDA 1 og 2)

Etter at studentene har erfart behovet for videre læring, er opplegget for semester 2 og 3 i stigen rettet
inn mot relevant, grunnleggende kompetanse for analyse og design av elektroniske systemer.

Læringsformene er her basert på metodikkene omvendt undervisning (flipped classroom) [11] og peer
instruction [12]. Her brukes interaktive, videobaserte forelesninger for det sentrale fagstoffet. Deltakerne
kan legge inn spørsmål mens de ser på videoen, og de kan angi om de ikke forstår det som blir forklart.
Underveis i videoen er det quizer for å reflektere over stoffet og sjekke om studentene forstår konseptet.
Faglærer går gjennom disse spørsmålene og quizene og velger hva han eller hun vil bruke for å møte
studentenes utfordringer med aktuelt teoristoff.

Alle studentene må ha gått gjennom hver videomodul innen en gitt frist. Dagen etterpå er det samling
i auditorium, der en underviser gjennomgår spørsmål og stoff som har vist seg vanskelig. Videre
fellesaktivitet i auditoriet benyttes til arbeid mot konseptuell forståelse. Her brukes peer instruction
som anbefalt av Mazur [12]. En problemstilling med flervalgsalternativ presenteres i plenum, og en
avstemning gjøres ved et elektronisk studentresponsverktøy etter at hver student har reflektert individuelt
over problemet. Deretter er det diskusjon to og to, hvoretter avstemningen repeteres påfulgt av diskusjon
i plenum. Disse problemstillingene er ikke knyttet til å komme frem til spesifikke tallsvar, men er sentrert
rundt kvalitative vurderinger hvor konseptuell forståelse er nødvendig. Det at studen-tene må formulere
sin oppfatning for hverandre gir bevissthet rundt problemets essens, avdekker manglende forståelse og
gir i seg selv ofte opphav til aha-opplevelser når man innser sin egen feilslutning.

Etter auditoriesesjonen flyttes aktiviteten over i Koopen, der regneoppgaver av mer tradisjonell,
kvantitativ art utføres. I tillegg til analytisk øving med papir og blyant, inneholder oppgavene også
en eksperimentell del. Til denne delen brukes det vi kaller lett lab-infrastruktur. Dette består av en
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elek-tronikkmodul med USB-tilknytning til studentens egen laptop, et koplingsbrett for oppbygging av
elektroniske system, samt programvare for en virtuell instrumentpark. Dermed har studentene personlig
tilgang til instrumenter som for få år siden ville kostet flere titusen kroner. Ingeniørstigen bruker ingen av
de tradisjonelle laboratoriene ved NTNU. All eksperimentell virksomhet er basert på at studentene bruker
sitt eget utstyr. Dette gir både en betydelig øket fortrolighet med utstyret og er også med på styrke den
enkelte students faglige identitet [5,7].

I tillegg til omvendt undervisning skissert ovenfor, er hver tredje uke avsatt til et selvstendig design-
prosjekt. Dette er små prosjekt med gitte kravspesifikasjoner for et elektronisk system og studentene
står fritt til å velge teknologisk løsning. Studentene har individuelle spesifikasjoner, men oppfordres til
å samarbeide om løsningene. Resultatet dokumenteres i et designnotat, som er en rapporttype mer
tilpasset ingeniørmessig dokumentasjon og formidling enn en tradisjonell labrapport [4].

Det gis formativ vurdering på alle designnotater. I ESDA 1 gis denne av underviserne, i ESDA 2 foregår
det ved fagfellevurdering, der studentene gir konstruktiv tilbakemelding til hverandre.

Kombinasjonen av video-forelesning, øvinger, designprosjekt og endelig mappeevaluering er gjort for
å få best mulig samstemt undervisning (constructive alignment) [13]. Designprosjektene blir en form
for formativ vurdering der studenten selv får bekreftet oppnådd læring av teori ved gjennomført bruk
i konkret ingeniørdesign. I 2016 ble eksamen i ESDA 2 omgjort fra skriftlig til muntlig, samtidig som
trening på muntlig eksamen ble organisert som egen læringsaktivitet. Studentene byttet på å være
eksaminator og eksaminand og fikk slik forbedret innsikt i egen grad av forståelse. Undervisnings-
rekkefølgen er nøye koordinert med læringstakten i parallelle matematikkemner, for å gi økt lærings-
utbytte både i ESDA og i matematikk.

TTT4270 Elektronisk systemdesign, prosjekt

I første semester fikk studentene kjennskap til en problemstilling hos en partner, og fikk en første
anledning til å prøve ut mulige løsningsideer. Ved starten av fjerde semester har de, både gjennom
ingeniørstigen og andre emner, fått en øket kompetanse både teoretisk og ingeniørmessig. Denne
kompetansen skal de nå ta med seg når de møter den samme partneren på ny, og sluttfører innovas-
jonsprosjektet, med mål om fungerende prototyper for løsning av problemstillingen de fikk i første
semester. I dette emnet roller og gruppeprosesser også et viktig tema, og studentene gjøres bevisst at
forskjellige personer vil ha ulike roller – som alle er viktige – i et ingeniørmessig lagarbeid.

Bemanning og organisering

Undervisningen utføres av et lag med fire professor/førsteamanuensis med kompletterende eksper-
tise, fra nanoelektronikk via analog og digital design til signalbehandling; temaer som er sentrale i en
moderne elektronikkutdanning. Dette underviserlaget samarbeider om gjennomføringen og er aktivt
inne i alle semestrene. Dette gir kontinuitet for studentene, som møter de samme underviserne i alle
fire semestrene, og alle undervisere er innforstått med både hva som er gjort til enhver tid og målset-
tingene videre. Laget møtes ukentlig og utveksler erfaringer og planer slik at opplegget kontinuerlig
videreutvikles og forbedres.
Det er en intensjon at deltagerne i underviserlaget skiftes ut jevnlig, slik at personell med motivasjon for
innovativ utdanning kan ha ingeniørstigen som en arena for egen læring og utprøving. I løpet av de fire
årene tiltaket har vært i drift har syv personer vært innom laget.
Nyskaping i ingeniørstigen

Det tidligere elektronikk-studieprogrammet hadde en organisering som var ganske lik de fleste andre
sivilingeniørprogrammer ved NTNU og i landet forøvrig. Sammenlignet med dette programmet, er
ingeniørstigen nyskapende på følgende vis:

1. Prosjekter rettet mot ekstern partner har som hovedregel kun blitt benyttet i forbindelse med
masterprosjekt/diplomarbeid, altså sent i studiet, etter at kandidatene har blitt eks-ponert for, og helst
tilegnet seg, et solid faglig grunnlag. I ingeniørstigen involveres en partner allerede fra dag 1.
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2. Laboratorieutstyr har tradisjonelt vært en begrenset ressurs. Det at studenter nå eier sitt eget lab-
utstyr har ikke vært økonomisk og praktisk mulig tidligere. Potensialet i dette konseptet er stort, og vi har
bare sett begynnelsen av de mulige læringsmessige nyskapingene.

3. Omvendt auditorium med interaktive videoer og påfølgende konseptuell auditoriedialog med
studentresponsverktøy er, etter det vi kjenner til, ikke brukt innen sammenlignbare utdanninger i Norge.

4. Det at fire undervisere sammen planlegger fire påfølgende emner og samarbeider om
gjennomføringen er også uvanlig innen høyere ingeniørutdanning.

5. Hyppig bruk av korte designprosjekter for læring av fundamental teori har etter det vi kjenner til ikke
vært brukt tidligere i Norge.

6. Kreativ omdisponering av eksisterende areal til det kombinerte lærings- og identitetsarealet Koopen.

Samarbeidsrelasjoner

Siden aktivitetene i ingeniørstigen stort sett er prosjektbasert (semester 1 og 4) eller basert på om-
vendt undervisning (semester 2 og 3) brukes nesten ingen tradisjonelle forelesninger Dermed frigjøres
tid, og det legges det i stor grad til rette for direkte kontakt og dialog mellom vitenskapelig personell,
assistenter og studenter. At studenter, assistenter og undervisere samarbeider på denne måten bidrar til
øket mestring og faglig identifikasjon.
For underviserne har den økte kontakten og interaksjonen med studentene vært skjellsettende. De
blir bevisst hvor lite som læres gjennom en forelesning – enten det skjer i sann tid eller per video, og
tilsvarende hvordan unge mennesker blomstrer og finner sin faglige identitet gjennom egne pros-jekter
og interaksjon med andre. Erfaringen ansporer sterkt til videre arbeid med studentaktive læringsformer.

Spesielt verdifullt er samarbeidet med de eksterne partnerne. Dette gir studentene direkte kontakt med
reelle problemeiere, og det bidrar til å synliggjøre NTNU og studieprogrammet i lokalsamfunnet.

Kunnskapsbasert tilnærming

Selv om mange av tiltakene i Ingeniørstigen kommer ut av lokale idedugnader, er opplegget i stor grad
inspirert av nyere prinsipper innen høyere utdanning som omvendt undervisning [11], peer instruc-
tion [12], constructive alignment [13], og problembasert læring [14]. Underviserne publiserer årlig i
konferanser og tidsskrifter [1-7] og får på den måten verdifull tilbakemelding samt inspirasjon gjennom
møter med miljøer med lignende utfordringer.
Opplegget er også basert på egne erfaringer, spesielt emnet Elektronikk, introduksjon, som ble under-
vist 2010-2014 og hvor instituttet for første gang tok i bruk omvendt undervisning [15-16].

Resultater

Resultater i utdanning kan være vanskelig å måle. Det vi kan dokumentere er økt studenttilfredshet og
økt gjennomstrømning. Det første er åpenbart gjennom resultatene fra Studiebarometeret fra 2015 av.
Der har Elsys-programmet systematisk økt sin totale poengsum og kom i 2017 desidert best ut i Norge
blant sammenlignbare programmer. Se figur 2.

Figur 2 Resultater fra Studiebarometeret. (Grafikk fra Tekna Magasinet) [8]. (figuren er synlig i
vedleggsversjonen)

Det er spesiell grunn til å tilskrive Ingeniørstigen de gode resultatene, da det kun er studenter i 2. års-
kurs som har deltatt i undersøkelsen. (Elsys har først studenter i 5. årskurs fra høsten 2018).

Når det gjelder gjennomstrømning, har programmet fremdeles et forbedringspotensial. Imidlertid har
gjennomstrømningen økt fra 37% for det siste kullet før innføring av Ingeniørstigen til 60% for det første
kullet med den nye ordningen (Elsys).

Positive virkninger på identitetsbygging og mestringsopplevelser er dokumentert gjennom [6–7].
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Fremragende tiltak

Tiltaket utmerker seg spesielt ved at flere pedagogiske prinsipper er satt i sammenheng og koordinert
gjennom flere semestre og tilpasset et spesielt studieprogram. Ved at en gruppe undervisere med ulik
fagprofil går sammen om dette, fås en robust organisasjon som fremmer en innovativ læringskultur i
kollegiet.

Videreutvikling av tiltaket

Tiltaket er begrenset til de to første årene av et femårig studieprogram og har resultert i en rik erfa-
ringsbase både for den enkelte underviser, blant studentene og i organisasjonen. Erfaringene er nå i ferd
med å bli spredt, både ved at deltagere i underviserlaget går ut av ingeniørstigen og inn i andre emner,
men også ved at undervisere utenfor laget blir inspirert. Av konkrete videreføringstiltak kan nevnes
Klatreveggen, som er et initiativ for å legge til rette for at motiverte studenter får høste prak-sisnær
erfaring både innenfor det formelle studieprogrammet og på siden av dette. Innen selve ingeniørstigen
pågår det et kontinuerlig arbeid med å gjøre undervisningen mer samstemt, spesielt ved tydeligere
formulering av læringsmål, på emnenivå og inne de ulike modulene i emnene.

Bruk av tiltaket på tvers av fagfelt

Ingeniørstigen er et sammensatt tiltak, hvor flere virkemidler er tatt i bruk for å optimalisere læring for
studenter ved ett bestemt studieprogram. Slik blir det et eksempel på hvordan moderne lærings-former
kan brukes i kombinasjon. Opplegget som presentert ovenfor er tilrettelagt behovene i en moderne
elektronikkutdanning, men det er tydelig at tiltaket virker inspirerende på andre miljø, da det har resultert
i over 40 inviterte presentasjoner i ulike fora i tidsrommet 2014-2018.

Spesielt har overføringsverdi til studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU blitt utredet [8].
Rapporten konkluderer med at en slik overføring vil kunne være første steg mot en "standardisering" for
øvrige sivilingeniørprogram ved NTNU.

Ingeniørstigen utgjør en mellomting mellom utvikling av enkelt-emner og total omlegging av et helt
studieprogram. Den kan slik tjene som et eksempel på hvordan man kan gjøre skrittvis og erfarings-
basert nyskaping innen et utdanningsløp.

Involvering av studenter

Den studentaktive tilnærmingen, med et minimum av tradisjonell forelesning, gir i seg selv en nær
kontakt med studentene, slik at kontinuerlig tilbakemelding er mulig. I tillegg utføres spørreundersøkelser
før og etter hvert designprosjekt [5] samt etter hvert semester. Dybdeintervjuundersøkelser er også
foretatt for å bedre å forstå hvordan studentene opplever de ulike tiltakene [6]. Studentforeningen
Omega Verksted er sterkt involvert i utarbeiding av lett lab-infrastruktur (se ESDA 1/2 ovenfor).
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