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Praktikmodulet er på 10 ECTS, og for at få godkendt disse skal du: 
 
Deltage i praktikforberedelsen og møder herom, have godkendt praktikken, have 

godkendt praktikportfolioen, aflevere praktikopgaven og bestå praktikprøven.  

 
 
Forudsætningen for at du kan indstille dig til prøve i faget praktik, er 
 

 at praktikskolen har meddelt, at mødepligten er opfyldt. 

 at din praktikportfolio indeholder de krævede dokumenter med et 

redeligt indhold udarbejdet individuelt eller sammen med 

praktikgruppen. 

 at vejleder/eksaminator på læreruddannelsen har godkendt din 

praktikportfolio  

 

 

Praktikportfolio 

Praktikportfolioen er et udvalg af den forberedelse, udførelse og evaluering, som 

du alligevel laver i dit praktikforløb. Den er et samlet udtryk for den læringsproces, 

som du har været igennem i din praktik.  

Praktikportfolioen skal indeholde de nedenstående krav og skal godkendes af 

vejleder/eksaminator på læreruddannelsen.  

Praktikportfolioen skal uploades i ItsLearning som angivet af vejlederen. 

Praktikportfolioen må maksimum fylde 15-19-22 normalsider alt inklusiv  

 



 

 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen inden uge 49 

 Beskriv dine individuelle læringsmål med udgangspunkt i færdigheds- og 
vidensmålene for praktikkens tre kompetenceområder og dine erfaringer 
fra niveau 2 

 Besøg skolen (uge 44-46). Gør rede for skolens forventninger til dig/jer 
som praktikanter og kolleger, (0,5 ns) 

  

 Udarbejd en undervisningsplan til uge 49 med tydelige didaktiske 
kategorier med udgangspunkt i fagdidaktisk teori og Fælles Mål. Planen 
skal også sendes digitalt til praktiklæreren. 

 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen i uge 49 

 Giv 1 eksempel på hvordan klassens lærere arbejder med inklusion. 

 Lav en beskrivelse af din klasse med henblik på hvilke punkter du 
særligt skal være opmærksom på i din planlægning af uge 2-6. (Skal 
bruges til vejledning i uge 50 eller 51) 

 Undersøg hvilke læremidler og ressourcer, der er tilgængelige på 
skolen, både analoge og digitale. 

 

 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen inden praktikken i uge 2 

 Lav en undervisningsplan for uge 2-6 med tydelige didaktiske 
kategorier med særligt henblik på inklusion. Anvend din evaluering 

 

Aflevering af praktikportfolio i Itslearning: 

onsdag d.8. februar 2023 kl. 23:59 

 

Aflevering af praktikopgave i Wiseflow: 

mandag d. 20.2.23 kl. 8:30 

 

Praktikprøve i uge 15 

 

 

 

 

 

 



 

fra uge 49. Inddrag fagdidaktik og Fælles Mål for faget. Send planen 
digitalt til praktiklærer. 

 

 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen under praktikken i uge 2-6. 

 Lav en situationsbeskrivelse/didaktisk nærbillede af en 
undervisningssituation. Overvej teoretiske perspektiver. (Denne 
del af portfolioen diskuteres til din/jeres 20-minutters 
zoomvejledning) 

 

 Forklar hvordan du/I har udviklet et undervisningsforløb på baggrund 
af vejledning med praktiklæreren og dine/jeres løbende 
evalueringsresultater. 

 Indsaml løbende artefakter som kan illustrere lærerfaglige pointer. 

 Beskriv ud fra 1-2 konkrete eksempler, hvordan du/I har samarbejdet 
med skolepædagoger, ressourcepersoner og inddraget skolens og 
kommunens politikker. 

 Beskriv ud fra 1-2 konkrete eksempler, hvordan du/I har samarbejdet 
med forældre om elevernes læring og trivsel i skolen. 

 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen i slutningen af praktikken 

 Lav en udvidet disposition med forslag til teori og tydelig empiri til 
praktikopgaven, som udgangspunkt for første vejledning med din 
UC-vejleder.  

 Aftal en vejledning i uge 6 eller 7 med din UC-vejleder. 

kl 12.00 
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