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Takk for at du vil delta!

Vel målform nedst (nynorsk eller bokmål).
Svar på undersøkelsen ved å klikke "neste" nederst på siden.
Mer om personvern
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 mobilnr frem til
undersøkelsen stenges. NOKUT samarbeider med den enkelte høyskole og
universitet. Disse vil få tilgang til svardata, men ikke til identifiserbare
personopplysninger som f.eks. e-postadresse, kjønn og alder.
For forskningsformål ønsker vi å koble informasjon om kjønn, alder,
opptaksgrunnlag og eksamensresultater med svarene du har avgitt i
spørreskjemaet. Dette forutsetter at du samtykker til det til slutt i
spørreskjemaet.
Universitetet/høyskolen din har utlevert bakgrunnsinformasjon til NOKUT for
alle studenter. Dette på bakgrunn av en rettslig forpliktelse (UH-loven § 2-1
(4) «NOKUT skal gjennomføre evalueringer av betydning for å kunne
bedømme kvaliteten i høyere utdanning").
Direkte personidentifiserbare opplysninger vil slettes av NOKUT senest 1. mai
2021. Indirekte personidentifiserbare opplysninger vil lagres av NOKUT ut
2022 og av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS ut 2030, og være
tilgjengelig for forskningsformål. Dette forutsetter at du samtykker til dette til
slutt i spørreskjemaet.
Spørsmål/kommentarer kan sendes til lektor@nokut.no
Vennlig hilsen NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Universitetet/høyskolen har gitt oss informasjon om at du har sluttet på .
Ta utgangspunkt i denne utdanningen når du svarer på spørsmålene.

Velg den påstanden som passer best:
Jeg avbrøt lektorutdanningen og begynte på en annen lektorutdanning
Jeg avbrøt lektorutdanningen og begynte å studere noe annet
Jeg avbrøt lektorutdanningen og begynte å jobbe
Jeg har fullført en lektorutdanning
Jeg går på den lektorutdanningen jeg først begynte på (kryss også her om du har permisjon
fra studiene)
Annet, vennligst spesifiser i boksen under
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Du oppgir at du har fullført lektorutdanningen. Du trenger ikke besvare flere
spørsmål.

Hvor mange studieår gjennomførte du på lektorutdanningen før du sluttet?
Ingen
1
2
3
4
Mer enn 4

Hvor byttet du studium til?
Samme universitet/høyskole
Annet norsk universitet/høyskole
Utenlandsk universitet/høyskole
Annet, spesifiser gjerne

Hva byttet du til?
Førskolelærerutdanning
Grunnskolelærerutdanning
Annen pedagogisk utdanning
Bachelor innen realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora
Master innen realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora
Andre profesjonsstudier
Annet, vennligst spesifiser

Hva er din hovedaktivitet nå?
Jeg går på en form for lærerutdanning
Jeg går på en annen type utdanning (enn lærerutdanning)
Jeg er i arbeid (eller midlertidig permisjon/sykemeldt)
Jeg er arbeidsledig/arbeidssøkende
Annet, spesifisér gjerne

Passer noen av følgende påstander passer for deg?
Flere kryss er mulig.
Jeg vurderer å begynne på den samme, eller en annen lektorutdanning senere
Jeg vurderer å ta en annen type lærerutdanning senere
Jeg jobber som lærer i skoleverket nå
Jeg planlegger / kan tenke meg å jobbe som lærer i fremtiden

Hvilken lektorutdanning byttet du til og på hvilket universitet/høyskole?

Du har oppgitt at du byttet lektorutdanning. Derfor vil noen av de neste
spørsmålene være mindre relevant for deg.
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Vi håper likevel du fullfører spørreskjemaet og at du svarer ut i fra den
lektorutdanningen du først begynte ved!
Det kan være mange årsaker til at man bytter studieprogram eller
slutter å studere.
Hvor stor betydning - om noen - hadde følgende årsaker for deg?

Ingen / svært
Liten
Noe
Stor
Svært stor Vet ikke /
liten betydning betydning betydning betydning betydning ikke relevant

Jeg hadde aldri planlagt å fullføre
Jeg fant ut underveis at jeg ikke ville bli
lærer
Jeg mistet motivasjonen/interessen for
studiet
Jeg foretrakk en annen utdanning
Jeg ønsket å jobbe
Private forhold
(helse/flytting/familiært/graviditet/omsorg/
økonomi etc.)

Var det noe ved lektorutdanningen din som bidro til at du sluttet/byttet?
Ja, helt klart
Ja, i noen grad
Nei

Hvor stor betydning - om noen - hadde følgende årsaker for at du sluttet/byttet?
Med studiefag mener vi disiplinfagene dine (ofte kalt fag 1 og fag 2).

Ingen / svært
Liten
Noe
Stor
liten betydning betydning betydning betydning

Svært
Vet ikke /
stor
ikke
betydning relevant

Studiemiljøet var for dårlig
Jeg følte svak tilhørighet til lektorutdanningen
Underviserne i studiefag var ikke bevisste på
at det var lektorstudenter på faget
Ingen / svært
liten betydning

Liten
Noe
Stor
Svært stor
betydning betydning betydning betydning

Vet ikke /
ikke relevant

Oppfølgingen fra universitetet/høyskolen
var for dårlig
Den totale arbeidsmengden var for stor
Den praktiske organiseringen av studiet
var for dårlig
Organiseringen av praksis var for dårlig
Det var for lite praksis tidlig i studiet
Det var for få fag innen pedagogikk og
fagdidaktikk tidlig i studiet

Ingen / svært
Liten
Noe
Stor
liten betydning betydning betydning betydning

Svært
Vet ikke / hadde
stor
ikke i første
betydning
semester
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Den faglig sammenhengen mellom
studiefag og profesjonsfag var for dårlig
Den faglige veiledningen fra
universitetet/høyskolen var for dårlig
Pedagogikken var ikke tilpasset
lektoryrkets behov
Fagdidaktikken var ikke tilpasset
lektoryrkets behov
Studiefagenes faglige innhold matchet
ikke behovet i skoleverket
Studiefagene var vanskelige
Opplevelser underveis i praksisperiode(r)

Dersom det var andre årsaker til at du avbrøt lektorutdanningen, kan du
gjerne kommentere her:

Fikk du innpasset studiepoeng fra lektorutdanningen i ditt nye studium?
Ja
Nei
Vet ikke / husker ikke

Du svarte at du ikke ønsket å bli lærer. Kan du spesifisere hvorfor?

Slik du vurderer det nå, hvordan opplevde du det å slutte på
lektorutdanningen?
For det meste negativt
Verken eller
For det meste positivt

Da du startet på lektorutdanningen, så du for deg å jobbe som lektor i
skoleverket?
Ja
Nei
Kanskje / visste ikke

Tenk på tiden før du startet på lektorutdanningen: I hvilken grad var det
følgende viktig for ditt valg av utdanning?

Med studiefag mener vi disiplinfagene dine (ofte kalt fag 1 og fag 2).
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I ingen / svært
liten grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Karrieremuligheter både innen skoleverket og andre
steder
Kombinasjonen av studiefag, pedagogikk og
fagdidaktikk
Min interesse for studiefagene
Min interesse for pedagogikk og fagdidaktikk
Jeg ønsket å studere på et bestemt sted (by)
Jeg hadde inntrykk av at studieprogrammet hadde
god faglig kvalitet

I hvilken grad stemmer dette for ditt valg av utdanning?

Med studiefag mener vi disiplinfagene dine (ofte kalt fag 1 og fag 2).
I ingen / svært liten
grad

I liten
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Jeg ønsket å gå på en annen type utdanning, men
kom ikke inn
Jeg var usikker på mitt valg av type utdanning

Tenk på tiden før du startet på lektorutdanningen: I hvilken grad
stemmer dette om ditt ønske om å bli lektor?

I ingen / svært liten I liten
grad
grad

I noen
grad

I stor
grad

I svært stor
grad

Jeg ville ha en jobb som er viktig for samfunnet
Jeg ønsket å jobbe med ungdom
Jeg likte / er flink til å lære bort
Jeg var inspirert av lærere i skolen/familien
Jeg anså jobbmulighetene som gode
Jeg ønsket ikke en typisk kontorjobb
Jeg ønsket å jobbe med faget jeg fordyper meg i
Jeg anså mange ferieuker (avspasering i
skoleferiene) som et gode
Annet, spesifiser gjerne i tekstfeltet under

Var det andre årsaker? Ev. utdyp årsakene du krysset av for ovenfor.

Hvor motivert var du for å fullføre lektorutdanningen da du begynte på
studiet?
Ikke / svært lite motivert
Lite motivert
Noe motivert
Høyt motivert
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Svært høyt motivert
Vet ikke / husker ikke

Her kommer noen sett med spørsmål om hvordan du opplevde det første
studieåret som lektorstudent.

Med profesjonsfag mener vi fag/emner innen fagdidaktikk og pedagogikk.
Med studiefag mener vi disiplinfagene dine (ofte kalt fag 1 og fag 2).
I ingen / svært I liten I noen I stor
liten grad
grad grad grad

I svært
stor grad

Vet ikke / hadde ikke i
første studieår

Profesjonsfagene var vanskelige, rent
faglig
Arbeidsformene i profesjonsfagene var
krevende
Studiefagene var vanskelige, rent faglig
Arbeidsformene i studiefagene var
krevende
Jeg fikk tidlig innføring i hva det vil si å
jobbe som lærer i skolen
I ingen /
svært liten
grad

I liten I noen I stor I svært Vet ikke / hadde ikke i
grad grad grad stor grad
første studieår

Det faglige innholdet i studiefagene samsvarte
godt med forventningene mine
Det faglige innholdet i profesjonsfagene
samsvarte godt med forventningene mine
Underviserne i profesjonsfagene la tidlig fram
faglige forventninger og krav
Underviserne i studiefagene la tidlig fram faglige
forventninger og krav
I ingen / svært I liten I noen I stor I svært Vet ikke / ikke
liten grad
grad grad grad stor grad
relevant

Jeg ble tidlig inkludert i et faglig fellesskap med
andre lektorstudenter
Jeg ble tidlig inkludert i et sosialt fellesskap med
andre lektorstudenter
Jeg ble tidlig inkludert i et fellesskap med
disiplinstudentene på studiefagene

Når du ser tilbake: I hvilken grad var du fornøyd med følgende forhold
knyttet til lektorprogrammet du gikk på?
I ingen / svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke / ikke relevant

Undervisningen
Den faglige veiledningen
Det fysiske læringsmiljøet
Det sosiale miljøet
Jobbmulighetene
Studierådgivningen
Organiseringen
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Når du ser tilbake på tiden du var lektorstudent: I hvilken grad stemmer
dette?
I ingen / svært
liten grad

I liten I noen I stor
grad
grad
grad

I svært
stor grad

Vet ikke / ikke
relevant

Jeg var motivert for studieinnsats
Jeg benyttet meg av de organiserte
læringsaktivitetene som ble tilbudt
Jeg møtte godt forberedt til undervisningen
Jeg var fornøyd med mine eksamensresultater

Samtykke til kobling av opplysninger
For å redusere antall spørsmål i skjemaet har vi fått en del
bakgrunnsinformasjon om deg (blant annet kjønn, alder, opptaksgrunnlag 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. Prosjektet er meldt til NSD - Norsk senter
for forskningsdata AS
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)
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