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Velkommen til nasjonal undersøkelse om PPU!
(Velg målform nederst - nynorsk eller bokmål).

Takk for at du deltar - din mening er viktig!

Svar på undersøkelsen ved å klikke "neste" nederst på siden.

Formål 
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skal kartlegge praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU) i Norge. Undersøkelsen inneholder både spørsmål
fra NOKUTs Studiebarometer og spesifikke spørsmål om PPU. Formålet er å
fremskaffe kunnskap om PPU-studentenes opplevelse av kvalitet i
utdanningen. Resultatene skal brukes til å sammenligne PPU med andre
relevante studieprogrammer og utdanningstyper, og vil benyttes av
institusjonene for å forbedre kvaliteten i utdanningen. 
   
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Undersøkelsen går til alle studenter på PPU. I tillegg har UiT bedt om at
PPU-studenter som avsluttet høsten 2021 også får delta. Vi har fått
tillatelse fra universitetet/høyskolen til å hente ut direkte personidentifiserbare
opplysninger (e-postadresse og telefonnr.) og indirekte personidentifiserbare
opplysninger (studieprogram, kjønn, alder og eksamensresultater). 
   
Hva innebærer det for deg å delta? 
Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca. 10-
15 minutter. 

Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan når som helst trekke
samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine
opplysninger 
All informasjon som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket. Det vil ikke bli offentliggjort data som kan identifisere
den enkelte. Rambøll AS bistår NOKUT i gjennomføringen og utsendingen av
undersøkelsen og har tilgang til e-postadresser og telefonnummer frem til
undersøkelsen stenges. NOKUT samarbeider med den enkelte høyskole og
universitet. Disse vil få tilgang til svardata, men ikke identifiserbare
personopplysninger som f.eks. e-postadresse, kjønn og alder. 
   
Bakgrunnsinformasjon utleveres fra institusjonene til NOKUT for alle
studentene, på bakgrunn av en rettslig forpliktelse. Det gjelder også de som
ikke svarer. Dette for å undersøke om svarene vi får er representative, noe
som er svært viktig for å kunne tolke resultatene. Det er mulig å reservere seg
mot dette ved å sende e-post til ppu@nokut.no 
  
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter prosjektet? 
Direkte personidentifiserbare opplysninger vil slettes av NOKUT senest
september 2022. Indirekte personidentifiserbare opplysninger vil lagres av
NOKUT ut 2026 og av NSD ut 2030, og være tilgjengelig for analyse- og
forskningsformål. Dette forutsetter at du samtykker til dette til slutt i
spørreskjemaet.  
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Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
å få rettet personopplysninger om deg, 
å få slettet personopplysninger om deg, 
å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen
av dine personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra
NOKUT har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen
av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med
personvernregelverket. 
   
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter,
ta kontakt med prosjektgruppa på ppu@nokut.no 
  
  
Vennlig hilsen NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 
 

Vi har registrert at du studerte PPU ved . Stemmer dette?
Ja
Nei

Ved hvilken institusjon studerer du PPU?
Barratt Due Musikkinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
MF vitenskapelig høyskole
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

mailto:
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Jeg studerer ikke PPU

Da spørreundersøkelsen er beregnet på studenter som ikke
har fullført PPU ennå, er mange av spørsmålene videre
formulert i presens.

Vi ber deg svare på spørsmålene ut i fra hvordan situasjonen
var høsten 2021 da du var PPU-student ved UiT.

 

Går du på PPU for yrkesfag eller allmennfag?
Yrkesfag
Allmennfag
Kombinasjon av yrkes- og allmennfag

På hvilket grunnlag fikk du opptak til PPU?
Bachelorgrad / Cand.mag
Mastergrad / Hovedfag
Relevant profesjonsrettet bachelorutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis
Fag-/svennebrev (eller tilsvarende), generell studiekompetanse og relevant yrkesteoretisk
utdanning utover vgs og yrkespraksis
Realkompetanse
Annet, spesifiser:  
Vet ikke

Hvor mange år er det siden du fullførte utdanningen som dannet grunnlag for
opptak til PPU?

Mindre enn 1 år
1-3 år
4-6 år
7 år eller mer

Går du på heltid- eller deltidsstudium?
Heltid (normert til ett år)
Deltid (normert til mer enn ett år)

Hvordan er undervisningen organisert?

Her ber vi deg svare på hvordan undervisningen er lagt opp i studieplanen og ikke
hvordan det i praksis har foregått som følge av koronapandemien.
 

Campusbasert / fysiske samlinger
Nettbasert
Kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert
Annet, spesifiser  
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Hvilke(t) undervisningsfag er fagdidaktikken/yrkesdidaktikken din
knyttet til?

Flere svar mulig
Biologi
Bygg- og anleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Engelsk
Filosofi
Fransk
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Fysikk
Geofag
Geografi
Helse- og oppvekstfag
Historie
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Informatikk
Kjemi
Kroppsøving og idrettsfag
Kunst, håndverk, design og produktutvikling
Matematikk
Medier og kommunikasjon
Musikk, dans og drama
Naturbruk
Naturfag
Norsk
Norsk som andrespråk
Psykologi
Religion, livssyn og etikk
Restaurant- og matfag
Rettslære
Samfunnsfag
Service og samferdsel / Salg, service og reiseliv
Sosiologi
Spansk
Teknikk og industriell produksjon / Teknologi og industrifag
Tysk
Økonomi
Andre fag, spesifiser  

Har du erfaring som lærer, utenom praksis?
Ja, jeg har jobbet som lærer før PPU-studiene
Ja, jeg jobber som lærer ved siden av PPU-studiene
Ja, jeg har jobbet som lærer både før og ved siden av PPU-studiene
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Nei

Hva var din motivasjon for å starte på PPU? 

Flere svar mulig
Jeg ønsket å jobbe som lærer
Jeg jobbet allerede som lærer, men trengte PPU for å få fast jobb
Det ville kvalifisere meg til lønnsopprykk
Jeg ønsket å bruke kompetansen i arbeid utenfor skoleverket
Det ville gi meg flere karrieremuligheter
Jeg ønsket å jobbe med faget mitt / yrkesutdanningen min
Annet, spesifiser:  

Nå følger noen spørsmål om hvordan du opplever ulike sider
ved studieprogrammet. 

Når du svarer på spørsmålene, ønsker vi at du tar utgangspunkt
i dine samlede erfaringer hittil i studieprogrammet.

Undervisning ved universitetet/høyskolen

Hvor enig er du i følgende påstander?

 Ikke enig
(1) (2) (3) (4) Helt enig

(5)
Vet
ikke

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende

De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig
måte
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum
godt
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

Tilbakemelding og veiledning ved
universitetet/høyskolen

Hvor tilfreds er du med følgende:
 

 Ikke
tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært

tilfreds (5)
Vet ikke / ikke

relevant

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på
arbeidet ditt
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger
på arbeidet ditt

Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte
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Faglig og sosialt miljø

Hvor tilfreds er du med:

 

 Ikke tilfreds
(1) (2) (3) (4) Svært tilfreds

(5)
Vet
ikke

Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Organisering av studieprogrammet ditt

Hvor tilfreds er du med:
 

 Ikke tilfreds
(1) (2) (3) (4) Svært

tilfreds (5)
Vet
ikke

Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet
(timeplan, studieplan, etc.)
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet

Medvirkning

I hvilken grad opplever du... 

 

 I liten grad
(1) (2) (3) (4) I stor

grad (5)
Vet
ikke

... at studentene har mulighet til å gi innspill på innhold og opplegg
i studieprogrammet?

Vurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
 

 I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5) Vet ikke

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
Har krevd forståelse og resonnement
Har hatt tydelige kriterier for vurdering
Har bidratt til din faglige utvikling
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Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
 

 Ikke enig
(1) (2) (3) (4) Helt enig

(5)
Vet
ikke

Jeg er motivert for studieinnsats
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som
tilbys
Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Forventninger

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
 

 I liten grad
(1) (2) (3) (4) I stor

grad (5)
Vet
ikke

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg
som student
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte
læringsaktiviteter
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte
læringsaktiviteter

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i den følgende påstanden:
 

 Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5) Vet ikke

Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

Tidsbruk på faglige aktiviteter

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet
(ikke medregnet ferier), du bruker på: 
 

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og
veiledning, samt praksis hvis relevant)

 

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet
gruppearbeid, etc.)
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Betalt arbeid

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet (ikke
medregnet ferier), du bruker på:
 

Betalt arbeid
 

Praksis

Her følger noen spørsmål om praksisopplæringen. 
Har du hatt mer enn én praksisperiode i løpet av studieprogrammet, ber
vi deg svare for den praksisperioden du hadde sist.
Dersom du er i praksis nå, ber vi deg svare for nåværende praksisperiode.

Hvor tilfreds er du med:

 
 

 Ikke tilfreds
(1) (2) (3) (4) Svært

tilfreds (5)
Vet ikke / ikke

relevant

Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på
praksisperioden
Veiledningen underveis i praksisperioden
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden

Hvordan opplevde du den totale arbeidsmengden (praksis og ev. andre deler
av studiet ditt) mens du var i praksis, sammenlignet med når du ikke har
praksis?

Mye lavere
Lavere
Omtrent likt
Høyere
Mye høyere
Vet ikke / ikke relevant

Her kan du skrive om dine erfaringer fra praksisperioden, f.eks. knyttet til
organisering, veiledning og faglig sammenheng

Undervisningen i pedagogikk



03.05.2022, 10:22 SurveyXact

https://www.survey-xact.no/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1412669&locale=nb&printBackground=false… 9/12

Når det gjelder pedagogikken, i hvilken grad:
 

 
I ingen /

svært
liten grad

I
liten
grad

I
noen
grad

I
stor
grad

I
svært
stor
grad

Vet ikke
/ ikke

relevant

Bruker underviserne undervisningsmetoder du selv kan bruke som
lærer
Bruker underviserne eksempler fra praksisfeltet (case, video,
transkripsjoner, elevarbeid, oppgaver etc.)
Brukes studentenes erfaringer fra praksis i undervisningen
Gir pedagogikken et godt grunnlag for å gjennomføre praksis
Gjør pedagogikkemnene meg godt i stand til å ta en profesjonell
lærerrolle (f.eks. klasseledelse, relasjonsarbeid, samarbeid med
eksterne instanser etc.)

Undervisningen i fagdidaktikk/yrkesdidaktikk

Når det gjelder fagdidaktikken/yrkesdidaktikken, i hvilken
grad:
 

 
I

ingen/svært
liten grad

I liten
grad

I
noen
grad

I stor
grad

I svært
stor grad

Vet ikke /
ikke relevant

Bruker underviserne eksempler fra praksisfeltet (case,
video, transkripsjoner, elevarbeid, oppgaver etc.)
Brukes studentenes erfaringer fra praksis i
undervisningen
Gir fag-/yrkesdidaktikkemnene et godt grunnlag for å
gjennomføre praksis
Gjør fag-/yrkesdidaktikkemnene meg godt i stand til å
undervise i undervisningsfagene mine

Sammenheng mellom pedagogikk,
fagdidaktikk/yrkesdidaktikk og praksis.
 

I hvilken grad er studieprogrammet bygd opp slik at rekkefølge og progresjon
i undervisning og praksisperioder er godt tilpasset hverandre?

I ingen / svært liten grad
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Vet ikke / ikke relevant

Har du noen kommentarer til sammenhengen mellom pedagogikk,
fagdidaktikk/yrkesdidaktikk og praksis i studieprogrammet?
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Læringsutbytte

Videre følger noen spørsmål om hvordan du opplever ditt eget
læringsutbytte i PPU.

I hvilken grad mener du at utdanningen hittil har gitt deg tilstrekkelig
kunnskap/kompetanse om:
 

 I ingen / svært liten
grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet ikke / ikke
relevant

Skolens rolle i samfunnet
Læring og utvikling hos ungdom
Læring i ulike sosiale og flerkulturelle
kontekster

I hvilken grad mener du at utdanningen hittil har gitt deg tilstrekkelig
kunnskap/kompetanse om:
 

 I ingen / svært liten
grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet ikke / ikke
relevant

Klasseledelse
Bruk av varierte undervisningsmetoder
Tilpasset opplæring
Bruk av digitale læringsverktøy i
undervisningen

I hvilken grad mener du at utdanningen hittil har gitt deg tilstrekkelig
kunnskap/kompetanse til å:
 

 I ingen / svært liten
grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet ikke / ikke
relevant

Formidle fagkunnskap på en
forståelig måte
Vurdere elevenes læringsutbytte
Bruke vurdering som læringsprosess
Reflektere over profesjonsetikk

I hvilken grad mener du at utdanningen hittil har gitt deg tilstrekkelig
kunnskap/kompetanse til å:
 

 I ingen / svært
liten grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet ikke / ikke
relevant

Planlegge og gjennomføre undervisning
Legge til rette for gode læringsprosesser
hos elevene
Skape et inkluderende læringsmiljø
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Skape gode relasjoner med elever

I hvilken grad opplever du at utdanningen hittil har gitt deg tilstrekkelig
kunnskap om:
 

 I ingen / svært
liten grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet
ikke

Iverksetting av HMS-tiltak på arbeidsplassen
Entreprenørskap, nytenking og innovasjon
Involvering av lokalt arbeids-/samfunns-/kulturliv
i opplæringen
Fag- og yrkesopplæringens plass i samfunnet

I hvilken grad opplever du at de ulike elementene i utdanningen så langt
har forberedt deg godt til jobben som lærer?
 

 I ingen / svært liten
grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet ikke / ikke
relevant

Fagdidaktikken/yrkesdidaktikken
Pedagogikken
Praksisen

I hvilken grad er du enig i den følgende påstanden?
 I ingen / svært liten

grad
I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Vet
ikke

PPU gir meg lyst til å jobbe som lærer i
skoleverket

Informasjon om deg

Institusjonen du går på har, blant annet, gitt oss informasjon om
studieprogrammet ditt og studieår. Vi ber deg om å oppgi litt mer
bakgrunnsinformasjon. Denne informasjonen skal kun brukes til
analyseformål.

 

Kryss av for dine foreldre / foresattes høyeste fullførte utdanning:
 Utdanning på grunnskolenivå

(barne- og ungdomsskole)
Utdanning fra
videregående

opplæring

Høyere utdanning, til og med 4
år (inkludert fagskole)

Høyere utdanning,
4,5 år eller mer

Vet
ikke

Ønsker ikke
å svare

Mor
Far

Kjønn
Mann
Kvinne
Annen kjønnsidentitet
Ønsker ikke å svare
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Alder
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50 år eller mer

Kommentarer

Har du noen ønsker eller ideer som kan forbedre studieprogrammet?
Eventuelle kommentarer du oppgir kan bli sendt - anonymt - til institusjonen
din og kan bidra til utvikling av studieprogrammet ditt.

Samtykke til kobling av opplysninger 

For å redusere antall spørsmål i skjemaet har vi fått en del
bakgrunnsinformasjon om deg (blant annet kjønn, alder og
eksamensresultater) fra utdanningsinstitusjonen din. For forskningsformål
ønsker vi å koble denne informasjonen med svarene i spørreskjemaet.
Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke publiseres på en måte
som kan identifisere enkeltpersoner. NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i
samsvar med personregelverket.
 

Jeg samtykker i at opplysningene i skjema kan kobles med mine
bakgrunnsdata

Ja
Nei

Takk for at du svarte på undersøkelsen!

Med vennlig hilsen,
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning)Dersom du ikke studerer PPU,
er du utenfor målgruppen for denne undersøkelsen.

Takk for at du svarte!

Med vennlig hilsen,
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning)


