
 

Spørreundersøkelse til studenter på praktisk pedagogisk utdanning 
NOKUT skal våren 2022 gjennomføre en spørreundersøkelse blant studenter som går på praktisk 
pedagogisk utdanning (PPU) for allmenne fag og PPU for yrkesfag ved norske 
utdanningsinstitusjoner. Spørreundersøkelsen har til hensikt å undersøke studentenes oppfatninger 
av kvalitet i disse utdanningene.  
 

Bakgrunn 
NOKUT har flere prosjekter om kvalitet i lærerutdanningene, som APT-prosjektet (Advisory Panel for 
Teacher Education) for grunnskolelærerutdanningene og kartlegging av kvalitet og evaluering av 
lektorutdanningene. Også KD har oppmerksomhet på lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom 
Lærerutdanning strategi 2025. En stor andel lærere kommer også fra PPU, som på nasjonal basis tar 
opp om lag 3500 studenter per år. Undersøkelsen mot PPU-studenter inngår derfor som en del av 
NOKUTs samlede arbeid med lærerutdanningene. Spørreundersøkelsen blant PPU-studenter vil gi 
institusjonene, NOKUT og andre interessenter et verktøy for å følge opp arbeid med 
kvalitetsutvikling. 
 

Mer om undersøkelsen 
Studiebarometeret fanger årlig opp studentenes oppfatninger av studiekvalitet, engasjement, 
motivasjon og innsats. Studiebarometeret går imidlertid til 2. og 5. årsstudenter på bachelor- og 
mastergradsstudier og omfatter derfor ikke PPU. Undersøkelsen til PPU-studentene vil bestå både av 
spørsmål fra Studiebarometeret og spørsmål som er mer spesifikt rettet mot PPU. Dette gir mulighet 
til å sammenligne studentenes oppfatninger med andre utdanningstyper, samtidig som det gir 
mulighet til å undersøke forhold med spesifikk relevans for PPU.  
 
Undersøkelsen vil ble sendt ut til PPU-studentene i slutten av april 2022. Dette er en 
enkeltundersøkelse, og kommer ikke til å bli gjentatt årlig slik som Studiebarometeret.  
 

Gjennomføring 
Lenke til å svare på undersøkelsen vil bli sendt til studentene via e-post og SMS. 
Kontaktinformasjonen hentes fra Felles studentsystem. Før vi gjør dette innhenter NOKUT tillatelse 
til dette fra institusjonene. For institusjoner som ikke bruker Felles studentsystem får vi 
kontaktinformasjon direkte fra lærestedene.  

For å ivareta studentenes personvern vil NOKUT behandle all informasjon konfidensielt, og det skal 
ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. Studentenes 
kontaktinformasjon vil ikke spres til tredjepart og slettes etter prosjektets slutt.   

Formidling av resultater 
På samme måte som for Studiebarometeret vil institusjonene få grafiske rapporter som gjør det 
mulig å få god oversikt over data fra egen institusjon og sammenligne disse med nasjonale tall for 
PPU. Vi vil også formidle nasjonale oversikter på programnivå. Resultater fra undersøkelsen 
offentliggjøres i en rapport på NOKUTs nettsider. 



 

Kontaktpersoner i NOKUT 
Kjersti Stabell Wiggen (prosjektleder): kjersti.stabell.wiggen@nokut.no 
Gerhard Yngve Amundsen: gerhard.amundsen@nokut.no 
 
Vennlig hilsen 
Stein Erik Lid 
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