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Årsplan 

 PPU 
  
Samlingene er oppgitt med ukenummer. De foregår på dagtid, vanligvis fra mandag til fredag. Deler av 

samlinger foregår utenom campus NMBU. Dette orienteres om ved oppstart.  

 

 PPU deltid-2018 har 7 ukesamlinger fordelt på høst 2018 og vår 2019, uke 33, uke 35, uke 37, 

uke 49, uke 3, uke 9 og uke 14.  

 PPU deltid-2017 har 5 ukesamlinger fordelt på høst 2018 og vår 2019, uke 39, uke 48, uke 2, uke 

10 og uke 15.  

 PPU-heltid-2018 har 12 samlinger fordelt på høst og vår. 

Hoveddelen av undervisningen i didaktikk er i samlingsukene under: 

Høst 2018 Vår 2019 

Uke 33 Uke 35 Uke 37 Uke 49 Uke 3 Uke 9 Uke 14 
Didaktikkoppgave 1, PPFD300, PPFY300, PPYD300 

- Skriftlig innlevering 25.11.17. Muntlig del i uke 49. 

 

Didaktikkoppgave 2, PPFD300, PPFY300, PPYD300 

- Skriftlig innlevering 24.03.19. 

 

 

 

Eksamen i didaktikk, PPFD300, PPFY300, PPYD300 

Muntlig: 7. – 9. mai og 13. – 15. mai, 2019.  

 

Praksis gjennomføres normalt i ukene under: 

Høst 2018 Vår 2019 

Uke 41-47 Uke 4-7 Uke 11-12 
Studenten skal totalt fullføre 60 dager praksis, tilsvarer 12 uker. Generelt fullføres 6 uker på høsten, og de resterende 6 

ukene på våren. For de som går deltid er det vanlig å dele opp de 60 dagene i tre perioder à 4 uker hver. 

 

Hoveddelen av undervisningen i pedagogikk er i samlingsukene under: 

Høst 2018 Vår 2019 

Uke 39 Uke 48 Uke 2 Uke 10 Uke 15 
 Pedagogisk utviklingsprosjekt, PPPE300 

- Skriftlig innlevering:  

17.02.19. (PPU-heltid) og 24.3.19 (PPU-deltid) 

 

 Eksamen i pedagogikk, PPPE300 

- Pedagogisk refleksjonsnotat. Skriftlig innlevering 02. mai, 2019. 

- Pedagogikk muntlig del: 22.- 24. mai og 27.-29. mai, 2019. 

 

 

Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk  

Blått: Didaktikk-samlinger  

Svart: Pedagogikk-samlinger 
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 LUR  
  
Samlingene er oppgitt med ukenummer. De foregår på dagtid, vanligvis fra mandag til fredag. Deler av 

enkelte samlinger foregår utenom campus NMBU. Dette orienteres om ved oppstart. Undervisningen i 

LUR-4.år skjer i stor grad sammen med PPU, for samlingene i uke 33 og 37 er det egen timeplan for 

LUR-studentene. 

 

For LUR-studentene er det i alt 12 samlinger. På grunn av overlapp med PPXP100 er det 10 dager 

avspasering. To av disse er lagt til samlingen i uke 37 (torsdag og fredag). Avspasering kan ikke tas ut når 

den er i konflikt med obligatoriske arbeidskrav. 

 

Hovedvekten av undervisningen i didaktikk er i samlingsukene under: 

Høst 2018 Vår 2019 

Uke 33 Uke 35 Uke 37 Uke 49 Uke 3 Uke 9 Uke 14 
PPFD301 Didaktikkoppgave 1: Skriftlig individuell, 

innlevering 18.12.2018. 

PPFD301 Didaktikkoppgave 2: Muntlig i gruppe i løpet 

av samlingen i uke 9. 

 

 

Eksamensperioden  i didaktikk for både PPU og LUR:              

Muntlig 7. – 9. mai og 13 -  15. mai, 2019. 

 

Praksis gjennomføres normalt i ukene under: 

Høst 2018 Vår 2019 

Uke 41-47 Uke 4-7 Uke 11-12 
LUR-studenten skal totalt fullføre 100 dager praksis. Det klarlegges hvor mye som gjenstår i 4. år for hver enkelt.  

Generelt er det mulighet for 6 uker på høsten, og 7 uker på våren.  

 

Hoveddelen av undervisningen i pedagogikk er i samlingsukene under: 

Høst 2018 Vår 2019 

Uke 39 Uke 48 Uke 2 Uke 10 Uke 15 
 Pedagogisk utviklingsprosjekt PPPE301: Skriftlig innlevering 

17.02.2019. 

 

 Eksamen i pedagogikk, PPPE301 

- Pedagogisk refleksjonsnotat. Skriftlig innlevering:  

30. april.  2019. 

- Pedagogikk muntlig del:  

21.- 23. mai og 27.-29. mai, 2019. 

 

 

Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk  

Blått: Fagdidaktikk-samlinger  

Svart: Pedagogikk-samlinger 
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1. Administrativ informasjon og formaliteter 

2.1 Betaling av semesteravgift og oppmelding i emner 

Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift: 15. september for høstsemesteret og 1. 
februar for vårsemesteret. 

Alle PPU-studenter som starter høsten 2018 skal melde seg opp i ett av følgende emner: 

 PPFD300 (Fagdidaktikk realfag). NB! LUR-studenter velger emnet PPFD301.  

 PPYD300 (Yrkesdidaktikk naturbruk) 

 PPFY300 (Kombinasjonen fagdidaktikk i realfag og yrkesdidaktikk i naturbruk) 

Heltidsstudentene som starter høsten 2018 og alle deltidsstudentene som startet 2017 skal dessuten 
melde seg opp i følgende emner: 

 PPRA300 (Praksisopplæring). LUR-studenter velger emnet PPRA301 

 PPPE300 (Pedagogikk). LUR-studenter velger emnet PPPE301 

Disse emnene skal dere ved semesterregistrering godkjenne i utdanningsplanen deres på Studentweb. 

  

Alle studenter må selv hente betalingsinformasjon fra StudentWeb. Logg inn med fødselsnummer (11 
siffer) og PIN-kode (4 siffer). Betalingsinformasjonen finner du under menyvalget "Betaling". Mer 
informasjon om semesterregistrering finner du på her. Det er dessuten viktig at dere er registrert med 
korrekt navn og adresse. Det er adressen dere har registrert i StudentWeb som benyttes når vitnemål 
skal sendes ut. 

2.2 Bilde til studentkort og NMBU-brukerkonto  

Studenter må ta bilde til studentkort og få brukernavn og passord til NMBU´s digitale tjenester. Det 

settes av tid til dette første samlingsuke. Brukerkonto kan opprettes på https://brukerdata.nmbu.no/. 

Kontakt datatjenesten dersom du trenger hjelp.  

Husk å sjekke nmbu.no-adressen jevnlig, da denne benyttes av både SLL og Studieavdelingen når e-post 

skal sendes til dere. Hvis du ikke ønsker å bruke NMBU-eposten din må dere sette opp videresending 

til en epost dere regelmessig bruker.  

2.3 Politiattest 

Alle studenter i lærerutdanningene må levere politiattest senest ved oppstart til PPU i uke 33. FÅR DU 

IKKE DETTE MÅ DU INFORMERE STUDIEVEILEDER OM FORSINKET POLITIATTEST. 

2.4 Erklæring om taushetsplikt 

Alle studenter i lærerutdanningene må underskrive og levere erklæring om taushetsplikt i løpet av 

første samling, uke 33.  

2.5 Kostnader knyttet til gjennomføring av PPU ved NMBU 

1. Semesteravgift. Betaling to ganger i året med frist 15. september for høstsemesteret og 1. februar for 
vårsemesteret. 

https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNMBU
https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNMBU
https://www.nmbu.no/student/studieadm/semesterregistrering
https://brukerdata.nmbu.no/
https://support.nmbu.no/
https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/office365/
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2. Litteratur 
3. Reise til samlingene 
4. Reise til skoler du har praksisopplæring 
5. Kostnader for samlinger utenom NMBU. For studenter med fordypning i naturbruk eller naturbruk 

kombinert med realfag går turene til Halne i uke 35 og til Årholttunet i uke 3 i 2019, og for 
realfagsdidaktikere går den til Gjendebu i uke 35. Se også punkt 11 om utferder. Det er også et 
kostnadsfritt alternativ med eget undervisningsopplegg på Ås denne uken for de studentene som av 
forskjellige grunner ikke har anledning til å reise bort. 

3. Praksis 

3.1 Praksisopplæring 

Du leverer ønske om praksissted i løpet av uke 33. SLL tar formell kontakt med praksisstedet og sender 

godkjenningsbrev til skolen. Du kan gjerne ta en uformell kontakt med skolen, men det må foreligge en 

formell bekreftelse i form av en e-post med skriftlig avtale mellom SLL og praksisstedet før dere 

påbegynner praksisopplæringen. Vi legger opp til at studentene skal ha parpraksis, så langt dette kan 

gjennomføres. Du skal ha praksisopplæring i realfag og/eller naturbruksfag med hovedvekt på de fagene 

du har undervisningskompetanse i. 

 

PPU-studentene skal man i løpet av studiet ha 60 dager praksisopplæring. Første semester er det vanlig 

å ha 30 dager praksis hvis du går heltid og 20 dager hvis du går deltid. Praksisopplæringen skal foregå på 

minst to forskjellige skoler og skal helst være fordelt mellom grunnskole og videregående skole. Det går 

også an å ha alternativ praksis ved en annen institusjon som driver med opplæring forutsatt at veileder 

og plan er godkjent på forhånd. 

 

LUR-studentene skal man i løpet av 4. året ha 65 dager praksis. Årsplanen er lagt opp slik at man har 35 

dager på høsten og 30 dager på våren. 

 

Minimum antall dager ved en institusjon er 20 dager. Ingen får påbegynne praksisopplæring før 

politiattest foreligger. Mer informasjon om praksisopplæringen finner du i praksisdokumentet som 

ligger i Canvas. 

3.2 Praksis i utlandet 

Det er mulig å gjennomføre fire uker praksisopplæring i utlandet, da helst som en gruppe. Dette blir evt. 

planlagt i løpet av høsten. 

 

Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisopplæringen individuelt i skoler i utlandet, men da må 

studenten selv foreslå praksisplass som SLL eventuelt godkjenner og lager formell avtale med. 
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4. IKT og IKT-opplæring 

4.1 Digitale løsninger på NMBU  

For informasjon om eller problemer med digitale løsninger ta kontakt med Studentenes Datatjeneste. 

De kan hjelpe med informasjon om nettilgang, spørsmål knyttet til brukerkonto, hjemmeområde, 

student e-post m.m. 

4.2 Plagiering 

NMBU har plikt til å informere studentene om plagiering. Du besvarer spørsmål om plagiering ved 
semesterregistrering. Du kan gjøre deg enda bedre kjent med reglene for hva plagiering er ved å ta 
testen som ligger i Canvas under felles informasjon. 

4.3 Canvas 

NMBU bruker Canvas som læringsplattform. Innlogging foregår på følgende måte: 

1. Gå til Canvas.nmbu.no 

2. Benytt ditt brukernavn og passord for pålogging. 

Som student er det viktig å sjekke Canvas ofte. Der legger vi ut beskjeder, timeplaner før hver samling, 

litteratur, forelesningsnotater, m.m. Canvas blir også brukt som innleveringssted for rapporter og 

obligatoriske oppgaver.  

5.Undervisningskompetanse 
For LUR-studentene vises undervisningskompetansen i de emnegruppene som inngår i 

utdanningsplanen og hvor eksamen er bestått.  

For PPU-studentene gis det i løpet av første samlingsuke generell informasjon om hvordan 

undervisningskompetanse har blitt vurdert. Du er tatt opp ved PPU på NMBU fordi du har 

undervisningskompetanse i minst ett av skolefagene vi dekker. Det betyr at du tilfredsstiller sentralt 

gitte krav om antall studiepoeng i faget for å undervise i det på ett eller flere nivå i skolen. I tillegg til 

antall studiepoeng har NMBU eget krav om faglig bredde. 

For de fleste er det avklart hvilke(t) fag du har undervisningskompetanse i ved opptak. Dette er det 

faget/de fagene du skal ha praksisopplæring i og skrive didaktiske oppgaver om. 

Undervisningskompetansen som vurderes ved PPU er kun veiledende. Senere, når du skal ansettes i 

skolen, er det rektor ved skolen som bestemmer hvilke fag du kan undervise i.  

6. Veiledning 

6.1 Veilederordning  

Alle studenter får tildelt en veileder som har ansvaret for veiledning av obligatoriske oppgaver, 

praksisbesøk og godkjenning av rapporter i Canvas. Under samlingene på NMBU gis det veiledning av 

obligatoriske oppgaver. I tillegg skal studentene avtale med sine veiledere når og hvordan veiledning av 

https://support.nmbu.no/it-dokumentasjon/studentenes-datatjeneste/
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obligatoriske oppgaver skjer på nett mellom samlingene. Alle studenter deltar i skrivegrupper og 

prosjektgrupper for å øve veiledningsferdigheter med hverandre. 

6.2 Skrivekameratordningen 

Den går ut på at studenter med annet morsmål enn norsk eller med skrivevansker får hjelp av hver sin 

medstudent, skrivekamerat, til å skrive korrekt norsk i de skriftlige oppgavene i studiet. Vi har mange 

lærerstudenter med utenlandsk bakgrunn, og mange har glede og nytte av tilbudet, også de som melder 

seg som skrivekamerater. Skrivekameraten får ‘honorar’ i form av inntil 3 praksisdager hvert semester 

ved levert plan og rapport. Vi kartlegger hvem som ønsker støtte og hvem som vil være skrivekamerater 

i samling 2 og 3. Videre legger vi til rette for at studentene møtes og avtaler seg mellom hvordan de vil 

arbeide sammen.  

6.3 Studieveiledning PPU og LUR 

Carl-Martin Nymark (carl.martin.nymark@nmbu.no) er studieveileder for PPU.  

Sigrun Vedø (sigrun.vedo@nmbu.no) studieveileder for LUR.  

Begge har veiledningskontor rett utenfor forelesningsrommet i Fløy 3. De kan svare på faglige og 

administrative spørsmål i forhold til studiet.  

7. Fravær og frister 

7.1 Fravær 

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger. I praksisperioder vil sykemelding for inn til 3 dager 

godkjennes, uten at praksisopplæringen i skolen må forlenges. Med mer enn 3 dager sykemelding vil 

praksisopplæring utvides tilsvarende antall dager.  For fravær i praksisperioden gjelder egne regler som 

ligger i praksisdokumentet i Canvas. 

Dersom studentene ikke leverer innen de oppsatte fristene for obligatoriske oppgaver og eksamen, 

kreves det legeerklæring som leveres senest 5 dager etter fristen. Leveringen skjer ved at man søker om 

registrering av gyldig forfall/ fravær på NMBU sine nettsider. Husk å spesifisere hva du dokumenterer 

fravær for i rubrikken med tilleggsinformasjon.  

7.2 Frister 

Det er av stor betydning for progresjon og fullføring av studiet at studentene leverer oppgaver innen de 

fristene som er satt. Lærerne legger til rette for dette ved å utarbeide retningslinjer for oppgavene, gi tid 

til skriving og/eller tilbakemelding i samlingene, delta i skrive- og responsgrupper mellom studentene, 

skrivekameratordningen og gjennom veiledning. Alle disse tiltakene er også eksemplariske ved at de kan 

brukes av studentene selv i egen undervisning. Dersom ikke disse tiltakene er tilstrekkelige er det 

studentens ansvar, så tidlig som mulig i studiet, å be om en samtale med sin veileder for å finne 

løsninger på de utfordringene studenten står ovenfor.   

8. Litteratur for PPU og LUR 4. studieår 

8.1 Innhold 

1. Felles oppstartslitteratur i didaktikk og pedagogikk 

mailto:carl.martin.nymark@nmbu.no
mailto:sigrun.vedo.lien@nmbu.no
https://form.nmbu.no/view.php?id=146820
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2. Fagdidaktikk i realfag 

3. Yrkesdidaktikk i naturbruk 

4. Pedagogikk 

Hvordan bruker du litteraturen? 

Det er mange måter å gå inn i litteraturen på, og bruk gjerne dine gode erfaringer med det. Litteraturen 

du møter i lærerutdanningene (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) er en annen sjanger enn 

naturvitenskapelig litteratur som våre studenter gjerne kjenner best til. Litteraturen vi har samlet gir en 

bred tilgang til læreryrket, fra hvordan du underviser i faget, via hvordan du forholder deg til alle som er 

i skoleorganisasjonen og dens omgivelser til de sentrale skolepolitiske retningslinjene og spørsmålene. 

Vi råder deg ikke til å lese alt fra A til Å. Heller tar du fram litteratur til det emnet og temaet du er 

opptatt av, leser innholdslisten og finner kapitler som du er interessert i. Du kan også se i oversikter over 

sentrale ord bak i boka og lese mer om hva dette begrepet betyr. Mye av den sentrale litteraturen 

gjennomgås på samlingene. 

Det å tilegne seg fagspråket i didaktikk og pedagogikk gir deg et viktig redskap til å forstå, forklare og 

utvikle din egen undervisning og å delta i diskusjonene om skolen.   

Hvor får du kjøpt litteraturen? 

Mange av bøkene er å få kjøpt i Boksmia på NMBU. Eventuelt kan man kjøpe bøkene på nett. Mange av 

artiklene som står i pensumlistene ligger tilgjengelige i Canvas. I tillegg finnes det gode ressurser på sider 

som www.udir.no,  www.naturfag.no  og www.matematikk.org. 

8.2 Litteraturlister for PPU og LUR 

Listene er laget av de emneansvarlige og legges i Canvas. 

9. Brev og timeplan for samlingene 
Timeplan og brev/informasjon for samlingene blir lagt ut på Canvas.  Vi anbefaler å lese dette brevet 

grundig slik at dere kan forberede dere best mulig til uka. Brevet inneholder også litteraturtips, 

oppgaver og logger som forberedelse til ulike økter.  

10. Logg og loggrupper 
Gjennom studiet vil vi anbefale at dere systematisk reflekterer over egen utvikling av lærerkompetanse 

via logg. Loggen gjennomføres tematisk styrt av faglærere i samlinger eller frie logger som tematisk 

styres av den enkelte students utviklingsbehov. Loggen skrives i et eget loggskjema eller i en egen 

loggbok, presenteres i praksis eller på samling når det står på timeplanen. 

11. Utferder 
Andre samling i uke 35 er todelt. Mandag og tirsdag foregår undervisningen på NMBU.  Tirsdag ved 

lunsjtid reiser studenter med fordypning i naturbruk og naturbruk kombinert med realfag til Halne 

Fjellstugu, nordvest for Geilo i Hol kommune (http://www.halne.no), og studenter som har didaktisk 

http://www.udir.no/
http://www.naturfag.no/
http://www.matematikk.org/
http://www.halne.no/
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fordypning i realfag reiser til Gjendebu (http://www.gjendebu.com). Fokuset på utferdene vil være 

undervisningsøvelser og faglige opplegg knyttet til bruk av uteområder som læringsarena. Videre legges 

det vekt på samarbeidslæring og at studenter og lærere skal bli kjent med hverandre. Praktiske 

opplysninger om utferdene og priser vil bli gitt i første samling i uke 33.       

Studenter med fordypning i naturbruk eller naturbruk kombinert med realfag skal være på Årholt-tunet i 

Stokke fra tirsdag til fredag i femte samling i uke 3 i 2019.  

12. Sikkerhetskurs 
Sikkerhetskurs er obligatorisk i utdanningen. Dette avholdes i en av samlingene. Studentene som velger 

kombinasjonen av realfag og naturbruk må ha to sikkerhetskurs, ett i realfag og ett i naturbruk.  

13. Studentsamtale 
Alle studenter har mulighet til å be om en samtale i løpet av studietiden. Studenten gjør selv avtale med 

en SLL-lærer dersom behovet er tilstede. Lærerne ved seksjon for læring og lærerutdanning vil etter 

behov også kunne ta initiativ til samtaler med studentene. 

14. Opptak til lektorutdanning for dem med PPU-grad 
PPU-studenter kan søke opptak til den 5-årige lektorutdanning i realfag. Kravene for å fullføre denne 

utdanningen er de samme som for de som går 5-årig lektorutdanning men noen deler vil da kunne bli 

godskrevet med tanke på tidligere gjennomførte studier. Man må ha to undervisningsfag med 

fordypning i det ene, med krav om henholdsvis 60 og 80 studiepoeng i de to fagene. I tillegg må man 

gjennomføre 40 dager ekstra praksis slik at det totale antallet dager praksis blir 100 dager. Det er også 

et krav om at den totale mengden praksis skal fordeles over 4 år. 

15.  Kontaktinformasjon for ansatte ved SLL 
 
Nina E. Arnesen, universitetslektor   Tlf: 67 23 15 18 
      E-post:  nina.arnesen@nmbu.no 
 
Birgitte Bjønness, førsteamanuensis  Tlf: 67 23 15 19 
      E-post: birgitte.bjonness@nmbu.no 
 
Sigrid Gjøtterud, førsteamanuensis   Tlf: 67 23 15 16 
      E-post: sigrid.gjotterud@nmbu.no 
 
Gerd Johansen,  førsteamanuensis  Tlf: 67 23 19 23 
      E-post: gerd.johansen@nmbu.no 
 
Linda Jolly, universitetslektor    Tlf: 67 23 54 95 
      E-post: linda.jolly@nmbu.no  
 

http://www.gjendebu.com/
mailto:birgitte.bjonness@umb.no
mailto:sigrid.gjotterud@umb.no
mailto:gerd.johansen@nmbu.no
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Guðrún Jónsdóttir, førsteamanuensis  Tlf: 67 23 15 25 
      E-post: gudrun.jonsdottir@nmbu.no  
 
Bente Klevenberg, universitetslektor  Tlf: 67 23 15 26 
      E-post: bente.klevenberg@nmbu.no 
 
Erling Krogh, førsteamanuensis    Tlf: 67 23 15 15 
      E-post: erling.krogh@nmbu.no   
 
Hans Erik Lefdal, amanuesis    Tlf: 67 23 15 14 
(seksjonsleder)     E-post: hans-erik.lefdal@nmbu.no 
  
Margrethe Naalsund, førsteamanuensis  Tlf: 67 23 15 28   
      E-post:  margrethe.naalsund@nmbu.no 
 
Carl-Martin Nymark, studieveileder  Tlf: 67 23 15 93 
      E.post: carl.martin.nymark@nmbu.no 
 
Knut Omholt, førsteamanuensis   Tlf: 67 23 15 29 
(forskningstermin)    E-post: knut.omholt@nmbu.no  
 
Astrid Sinnes, professor    Tlf: 67 23   15 30 
(forskningstermin)    E-post: astrid.sinnes@nmbu.no 
 
Solveig Strangstadstuen, amanuensis  Tlf: 67 23   15 32 
      E-post: solveig.strangstadstuen@nmbu.no 
 
Edvin Østergaard, professor   Tlf: 67 23   15 34 
      E-post: edvin.ostergaard@nmbu.no 
 
Erik Richvoldsen, universitetslektor  Tlf: 
      E-post: erik.richvoldsen@nmbu.no 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

mailto:carl.martin.nymark@nmbu.no
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16. Erklæring om taushetsplikt 
 

I Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler, sist endret ved lov av 25. juni 1999 nr. 

48, heter det i § 41 Studenters taushetsplikt: 

En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har 

taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. 

Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er 

aktuelt for. 

 

Jeg _________________________________________________________________ 

                             Navn (bruk blokkbokstaver) 

erklærer herved at jeg er gjort kjent med ovenstående og at jeg forplikter meg til å 

respektere reglene om taushetsplikt i forbindelse med praksisopplæringen/studiet ved 

praktisk-pedagogisk utdanning ved Seksjon for læring og lærerutdanning, Norges miljø- 

og biovitenskapelige universitet. 

 

NMBU-Ås, den ________________________ 

 

_________________________________________ 

                        Underskrift 

 

student ved praktisk-pedagogisk utdanning ved Seksjon for læring og lærerutdanning, Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet 

 

i studieåret (ene) ________________________ 
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17. Data fra studenter til bruk i forskning 
 

Under følger et skjema for data fra studenter til bruk i forskning. Dette blir delt ut i samlingsuke 35. 

 

GODKJENNING AV BRUK AV OPPGAVER I STUDIET TIL FORSKNING 

PPU OG LUR 

 

SLL driver forskningsbasert undervisning, det innebærer blant annet at vi jevnlig har prosjekter der vi 

benytter oppgaver/tekster studentene leverer inn i løpet av studiet for å utvikle ny kunnskap om 

studiene og deres innhold.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

 Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er ansatte ved Seksjon for læring og 
lærerutdanning som vil ha tilgang til oppgavene. Oppgavene vil bli anonymisert, slik at det 
ivaretar konfidensialitet både til studentene og evt. elever og skoler som er omtalt. 

 Datamaterialet (anonymiserte oppgaver) vil bli lagret som primærdata ved NMBU.  
 
Samtykke til at dine tekster kan brukes i forskning ved SLL  

Jeg samtykker i at mine tekster kan benyttes til forskning ved SLL. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sted, dato, signatur 
 

 


