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Praktikmodulet er på 5 ETS og for at få godkendt disse skal du: 
 

 Deltage i praktikforberedelsen samt møder og aktiviteter 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 du har deltaget i præsentationen af praktikportfolioen i uge 6 

 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 

(afhængigt af antal gruppemedlemmer). 

 

 

 

 

Aflevering af praktikportfolio i 

ItsLearning på niv. 1 

UGE 6 

Fredag den 10.2.23 kl. 10 

 

 



 

I praktikken skal du arbejde med praktikkens kompetenceområder, som er  

 Klasseledelse 

 Didaktik 

 Relationsarbejde 

 

     Krav til indhold i praktikportfolioen i den udstrakte praktikdag   

 

 

EKSEMPEL på tekst; praktikdag på praktikskolen 

 

Dato: Tirsdag xx/xx-22 

 

Hvordan vil jeg arbejde med mit fokus: Mit fokus er klasseledelse og 

her er jeg særlig opmærksom på lærerens feedback. Jeg bruger 

begreberne fra Ole Løws begreber om IRF og IRE. 

 Jeg bruger et semistruktureret observationsskema (Cato, det vurderende 

øje) og når jeg snakker med eleverne så vil jeg prøve at anvende IRF 

samtalestruktur. 

 

Min refleksion, (0,5-1 ns): Jeg oplevede at læreren …….. 

 

 

1. praktikdag på praktikskolen 

 

Dato: Tirsdag, d. 11/10-22 

Hvordan vil jeg arbejde med mit fokus: 

Refleksion, (0,5-1 ns): 

 

 

 

2. praktikdag på praktikskolen 

 

Dato: Tirsdag, d. 1/11-22 

Hvordan vil jeg arbejde med mit fokus: 

Refleksion, (0,5-1 ns): 

 

 



 

 

3. praktikdag på praktikskolen 

 

Dato: Tirsdag, d. 8/11-22 

Hvordan arbejder jeg med mit fokus: 

Refleksion, (0,5-1ns): 

 

 

 

 

4. praktikdag på praktikskolen 

 

Dato: Tirsdag, d. 22/11-22 

Hvordan arbejder jeg med mit fokus: 

Refleksion, (0,5-1 ns): 

 

 

5. praktikdag på praktikskolen 

 

Dato: Tirsdag, d. 29/11-22 

Hvordan arbejder jeg med mit fokus: 

Refleksion, (0,5-1 ns): 

 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen inden praktikken i uge 2 

 Lav en beskrivelse af dine individuelle læringsmål for praktikken. 

 Lav en undervisningsplan for dine undervisningsforløb til ugerne 

2-5 med tydelige didaktiske kategorier, hvor Fælles Mål for 

faget er inddraget, og hvor du har overvejelser over 

læringsprocessen.  

 Planen skal sendes digitalt til din praktiklærer på praktikskolen 

senest onsdag den 21.12.22 kl. 15.00 

 Lav et forældrebrev, hvor praktikgruppen præsenterer sig selv, og 

hvor I kort præsenterer jeres undervisningsforløb. Brevet skal 

sendes til praktiklæreren senest onsdag den 3.1.23 kl. 15.00 

 
  



 

 

Krav til indhold i praktikportfolioen under praktikken i uge 2-5 

 Indsaml løbende artefakter til brug for eksamensopgaven fx 

fotos, elevudtalelser, elevprodukter, handouts og oplæg. 

Artefakter som kan indgå i praktikprøven. 

 Udarbejd og juster løbende undervisningsplaner til uge 2-5 med 

tydelige didaktiske kategorier. 

 Lav en dagsorden og referat med hovedpunkter fra 

trepartssamtalen. Dagsorden sendes digitalt til din praktiklærer 

og UC-vejleder senest 2 dage før mødet. 

 Forklar kort, hvordan du har justeret en undervisningssekvens på 

baggrund af vejledning med praktiklæreren, kommunikation 

med forældre om undervisningen og øvrige refleksioner. 

 

Krav til efterbehandling af praktikken og præsentation i uge 6. 

Nedenstående punkter skal ikke nødvendigvis skriftliggøres. Se mere i planen 

for uge 6 på ItsLearning. 

 

 Alle i gruppen skal reflektere over deres læringsmål og angive to-tre 

udviklingspunkter, som skal huskes til næste praktik 

 Gruppen præsenterer et didaktisk nærbillede fra en 

undervisningssituation og analyserer situationen med anvendelse af 

teori 

 Præsenter en aktivitet, som I har afprøvet i praktikken 

 Angiv 2-3 foreløbige ideer til praktikprøven, og overvej hvordan I 

løbende vil arbejde med det 

 
 

Praktikportfolioen afleveres i Itslearning  
fredag den 10.2.23 kl. 10 

God arbejdslyst 
 

Gode hilsner fra praktikteamet 
Lars, Lise og Susanne 
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