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Portfolio i Fachpraktikum i faget dansk 

Praktikumsbüro foregiver følgende rammer for en portfolio i Fachpraktikum 

➢ Indhold: Portfolioen skal være en systematisk refleksion over fagdidaktiske spørgsmål samt 

personlige refleksioner over praktikkens forløb (se nede for en uddybende beskrivelse). 

➢ Omfang: 7-8 siders tekst plus eventuelle bilag. Bilagene skal omfatte alt som du henviser til i 

teksten, fx planlægning af undervisning, forløbsskitser, udvalgt arbejdsmateriale, … , men 

ikke mere end det. 

➢ Tidsramme: Din portfolio afleveres til din vejleder senest 4 uger efter at du har afsluttet din 

praktik. 

 

Portfolioens indhold 

Din portfolio skal være en refleksion over danskundervisningen i din praktik. Helt konkret skal den 

svare på følgende spørgsmål: Hvad har du gjort hvordan i undervisningen, og hvorfor gjorde du det? 

Det er vigtigt, at dine refleksioner og overvejelser hovedsageligt tager udgangspunkt i fagdidaktiske 

emner og problemstillinger, men det er også en refleksion af din egen lærerpersonlighed.  

Der er mange mulige emner for et praktikforløb i dansk (og efterfølgende for din portfolio), og føl-

gende liste er ikke udtømmende: Mundtlighed i danskundervisningen, chunks, task-baseret undervis-

ning, ordforrådsarbejde, flersprogethedsdidaktiske overvejelser, udtaleundervisning, håndtering af 

fejl, bedømmelse af elevernes arbejde, vurdering af undervisningsmaterialer, litteratur i danskunder-

visningen, nye medier i fremmedsprogsundervisningen, arbejde med tekster, sange, spil eller storyt-

elling …. Her skriver du altså om hvad og hvordan du gjorde i undervisningen. 

Dine refleksioner skal sammenkobles med relevant faglitteratur, og der skal henvises til faglitteratu-

ren i teksten. Her skriver du altså om hvorfor du valgte lige netop dette emne og disse metoder i for-

hold til de elever, du underviste. 

 

Tjekliste til aflevering: Den færdige portfolio skal indeholde…  

1. forside med navn, semester, matrikelnummer, e-mail, praktikskole, klasse, mentor og navnet 

på din vejleder 

2. indholdsfortegnelse 

3. tekst på 7-8 sider (se nede for krav til layout) 

4. litteraturfortegnelse 

5. bilag  
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Opgaven skrives med linjeafstand 1,5 i en af de mest almindelige skrifttyper og størrelser (fx Times 

New Roman, skriftstørrelse 12, eller Arial, skriftstørrelse 11). Fodnoter, længere citater og litteratur-

fortegnelsen har en linjeafstand på 1. Siderne skal opsættes, så du har en rand på 3 cm i højre og 

venstre margen og 2 cm foroven og forneden.  

Husk at indholdsfortegnelse, litteratur og bilag ikke tæller med i det samlede sidetal.  

 

Hvis du har spørgsmål til dette, så henvend dig til Astrid Westergaard.  

 

 


