Praksis i lærerutdanningen høsten 2012
PPUPRA101, ILPRA101 og PPUPRA102
Praksiskoordinators vurdering av gjennomføring
Praktisk gjennomføring
Det var mange ungdomsskoler som ikke kunne ta i mot studenter høsten 2012. Dette skapte
problemer i h e n h o l d t i l modellen som tilsier at 1. semesterstudenter skal ha praksis i
ungdomsskolen først og fortsette på videregående skole i sitt andre semester.
Problemet ble løst ved at noen studenter startet praksis i videregående skole og har
praksis i ungdomsskolen i sitt andre semester.
Høsten 2012 var det en jevnere fordeling enn normalt mellom antall studenter i
ungdoms- og videregående skole.
Strykprosent og frafall
Ingen stryk eller bekymringsmeldinger på noen av utdanningsløpene (1. og 2. semester PPU, 1.
semester integrert lektorutdanning - IL). Det var ingen formelle bekymringsmeldinger for noen
av studentene, men en student får ekstra oppfølging våren 2013. Ingen studenter ble veiledet
ut av studiet.
3 studenter på IL sluttet på studiet i løpet av praksis. Studentene sluttet ikke som følge av at de
hadde fått dårlige tilbakemeldinger i praksis eller stod i fare for stryk. Ingen PPU-studenter
sluttet i løpet av praksis.
Karakterfordeling
Alle studenter bestod praksis.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Studentene hadde obligatorisk orienteringsmøte ved semesterstart. Praksiskoordinator ga
informasjon i en forelesning før praksis. Mi Side ble benyttet til å distribuere timeplaner fra
skolene. Praksislogg og besøksliste ble også lagt ut på Mi Side.
Informasjon til skolene b l e s e n d t elektronisk til våre kontaktpersoner/rektor som skal
videreformidle til alle veiledere. Vi opplever at vi ikke alltid når frem med informasjon til alle.
Veiledere ble som vanlig invitert til et frivillig 2-timers kurs i veiledning i forkant av praksis.
Tilgang til relevant litteratur
Det er ikke pensum til praksisemnene per se. Praksis er ikke
studiepoenggivende.
Faglærers vurdering av rammevilkårene
Lokaler og undervisningsutstyr

Andre forhold
Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)
Metode - gjennomføring
122 studenter fikk spørreundersøkelse tilsendt per e-post. 84 studenter svarte på den
anonyme undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 69%. Det er vi fornøyd med.
Undersøkelsen ble gjennomført via surveyxact.
Oppsummering av innspill
Studentene var kritiske til at de fikk altfor sent beskjed om hvor de skulle ha praksis. De
etterlyste også bedre kommunikasjon mellom universitetet og veilederne i skolen med
tanke på retningslinjer for praksis. Noen veiledere fremstod som uforberedt og dette kan
bedres ved bedre informasjon fra UiBs side mente studentene.
Studentene var stort sett fornøyd med praksis, men etterlyste arbeidsplass ved
praksisskolene. Dette gjaldt både for ungdoms- og videregående skoler.
Arbeidsbelastningen på lærerstudiet som helhet ble kommentert av flere studenter, som
reagerte på at man hadde innleveringer i fagdidaktikk/fag i løpet av praksis eller like etter at
praksis var over. Disse tilbakemeldingene kom fra både PPU- og IL-studenter, men IL
studentene kommenterte også at kollisjoner mellom praksis og universitet forekom. At det er
undervisning samtidig som praksis gjør det vanskelig å holde fokus.
Ev. underveistiltak
Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til
forbedringstiltak
Praksisutvalget vil sette fokus på noen av momentene fra studentenes tilbakemeldinger i sitt
videre arbeid. Tiltak for bedre kommunikasjon mellom universitet og praksisskolene vil tas
opp i utvalget i løpet av våren 2013, det samme vil problemstillinger vedrørende
informasjonsflyt mellom praksisperiodene.
Praksisutvalget vil utarbeide en evaluering som skal gjennomføres høsten 2013. I denne
evalueringen vil det være mulig å identifisere enkeltskoler og skolene må derfor informeres i
forkant. Det vil vurderes om utvalget skal ta i bruk fokusgrupper i fremtidige evalueringer.

