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Forord 
Af Den Nationale Studieordning, besluttet af uddannelsesledernetværket i maj 2017 fremgår det at: 

Præsentationsportfolio skal indeholde produkter, der viser, hvordan de studerende har 

arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og hvordan de studerendes udvikling og 

læring frem mod målet er forløbet. De studerende skal sammensætte produkterne 

inden for og på tværs af kompetencemålets videns- og færdighedsområder, og de 

studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor præsentationsportfolien er sammensat, 

som den foreligger.  

Med dette citat præciseres det, at uddannelsesniveauet til pædagog omfatter både viden og 

færdigheder. Ligesom det fremgår, at du som studerende selvstændigt skal kunne gøre rede for, 

hvorfor og hvordan din tilegnede viden og færdigheder opfylder hver enkelt prøves 

kompetencemål. Dette understøttes af § 18 i Bekendtgørelsen om uddannelsen. Her fastlægges 

det, at vurderingen af præstationen tager udgangspunkt i, at du som studerende både kan gøre 

rede for din tilegnede viden og færdigheder, kan analysere med denne og er i stand til at reflektere 

over -og vurdere praksisnære pædagogiske situationer og problemstillinger på denne baggrund.  

I studieordningen for pædagoguddannelsen ved UCSYD præciseres det, at 

Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt og en eller flere produkttyper, eks. film, 

billedmateriale og lyd, (Studieordningen UCSYD, pædagoguddannelsen) 

Præsentationsportfolio som prøveform danner afsæt for i alt 4 prøver på pædagoguddannelserne 

ved UCSyd: 

 Prøven i grundfaglighedens 1. kompetenceområde  

 Prøverne i alle 3 praktikperioders kompetenceområder 

Denne pjece har til hensigt dels at orientere dig som studerende om hvordan og hvorfor vi arbejder 

med Præsentationsportfolio som prøvegrundlag på pædagoguddannelserne i UCSYD og dels at 

give dig konkret inspiration til dit arbejde med dine præsentationsportfolier. Pjecen understøttes af 

en prezi, der mere konkret vejleder dig i processen med at udarbejde din præsentationsportfolio. 

Afslutningsvis finder du et link til en prezi. 
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Om præsentationsportfolio 
Med reference til Saltofte og Krill (2017) kommer begrebet portfolio af det latinske potare: at bære 

og folium: blad eller papir. Navnet kan med andre ord opfattes som en metafor for en mappe, eller 

et sted, hvor man opbevare produkter i forskellige former. 

Portfoliodidaktikken bygger på den læringsteoretiske antagelse at du som studerende selv 

konstruerer din læring gennem refleksion over den viden og de færdigheder du tilegne dig og 

gennem refleksion over dig selv som lærende.  

På pædagoguddannelserne ved UCSYD arbejder vi med to portfoliotyper: arbejdsportfolio og 

præsentationsportfolio. I arbejdsportfolien indsamler og strukturerer du alle dine skriftlige og ikke-

skriftlige produkter. 

Skriftlige produkter kan eksempelvis være:  

 Faglige refleksioner og analyser af praksisfortællinger, cases, observationer, film, billeder; 

 Didaktiske overvejelser; didaktiske modeller;  

 Evalueringer af dit arbejde og af dig selv som lærende 

 opgaver og øvelser etc. 

Ikke skriftlige produkter kan eksempelvis være film, billeder, lydoptagelser, forskellige typer af 

æstetiske formudtryk. Det er vigtigt at være opmærksom på at få sat dine ikke-skriftlige 

produkttyper ind i din læringskontekst. Det vil sige vær opmærksom på at synliggøre de faglige 

refleksioner, analyser, vurderinger, selvvurderinger, didaktiske overvejelser, etc. der hører til de 

ikke-skriftlige produkter. 

Arbejdsportfolien afspejler således din samlede læringsproces og dine refleksioner over dig selv 

som lærende. Arbejdsportfolien danner grundlag for Præsentationsportfolien. Omdrejningspunktet 

for denne pjece er præsentationsportfolien. For mere uddybende information omkring og 

inspiration til arbejdsportfolio henviser vi til den vejledning, du får af dine undervisere. På 

pædagoguddannelserne i UCSYD arbejdes med mange forskellige gode refleksionsark og 

læringsstøttende materialer.  

Hvad er en præsentationsportfolio? 
Når det gælder formen præsentationsportfolio er denne overvejende produktorienteret til forskel fra 

arbejdsportfolien der som nævn ovenfor overvejende er lærings- og udviklingsorienteret. Vigtigt er 

det dog at understrege, at selve processen med at udvælge og viderebearbejde de skriftlige og 

ikke-skriftlige produkter fra din arbejdsportfolio der skal danne grundlag for din 

præsentationsportfolio udgør en væsentlig læring for dig som studerende. Ligesom processen med 

at udarbejde selve præsentationsportfolien er en vigtig læringsproces for dig. 

Præsentationsportfolio-Hvorfor? 
Portfoliometoden anvendes i en lang række videregående uddannelser. En af de væsentlige 

begrundelser for dette er, at den kan bidrage til at skabe forbindelse mellem teori og praksis. Netop 

denne forbindelse kan være en udfordring at få øje på som studerende. Praksis er, og opleves 

ofte, som langt mere kompleks end teorierne i bøgerne. Desuden opleves og erfares pædagogisk 

praksis forskelligt fra studerende til studerende.  

Med brug af portfoliometoden bliver det muligt for dig som studerende selvstændigt at sætte din 

tilegnede viden ind i sammenhænge, der relaterer til faglige oplevelser og erfaringer, der har givet 
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mening for dig, men naturligvis i overensstemmelsen med områdets kompetencemål. Man kan 

sige, at metoden giver dig mulighed for at skabe forbindelse mellem undersøgelse af teori eller 

praksis, dokumentation og selvstændig faglig refleksion. Netop refleksionskompetence er et 

kendetegn ved uddannelser på et professionsbachelorniveau som eksempelvis 

pædagoguddannelsen.  

Refleksion handler om en særlig form for eftertænksomhed, der omfatter faglig bevidstgørelse. 

Refleksionskompetence udvikles blandt andet ved, at du som studerende anvender din tilegnede 

viden og erfaring i en fortløbende dialog med medstuderende, praksisfelt, undervisere og dig selv. 

Netop eftertanken og kompetencen til at foretage nyvurderinger på et vidensgrundlag er helt 

nødvendig i din uddannelse til pædagog. Muligheden for at opnå denne kompetence forstærkes 

optimalt set gennem anvendelse af portfolio.  

Præsentationsportfolien anvendes udelukkende i prøveøjemed og har den fordel, at den lægger op 

til, at præsentere netop det, du faktisk har lært i forhold til det pågældende kompetenceområde. 

Præsentationsportfolio giver således andre muligheder for at evaluere læring end mere 

traditionelle eksamensformer. Denne metode giver både mulighed for at vise processen frem mod 

opnåelsen af kompetencemålet, bredden af den opnåede læring og handleperspektivet i den 

opnåede kompetence. 

Af den nationale studieordning fremgår det, som tidligere beskrevet, at præsentationsportfolien 

indeholder både skriftlige og ikke skriftlige produkter, eksempelvis: film, billedmateriale eller lyd. De 

ikke skriftlige produkttyper har den særlige fordel at de komplementerer skriftlige produkter og 

refleksioner kan indfange handling i praksis: 

 Fotos af aktiviteter, produkter, artefakter eller processer ledsaget af tekst eller tale er meget 

velegnet til at vise både et forløb eller en aktivitets fremadskriden – men også til at vise din 

proces med det arbejde, de tiltag der bringer dig hen imod opnåelse af den ønskede 

kompetence. Montagen kan ledsages af forklarende tekst eller tale og processen 

reflekteres teoretisk og fagligt begrundet 

 

 Materialiteter - medbragt til prøven (fotos af samme afleveres i wiseflow og produktet 

beskrives, analyseres og reflekteres præsentationsportfolio.) kan være en god støtte til en 

formidling af fortællingen om en proces. Dette at have ”en tredje ting” med i sin formidling 

levendegør formidlingen for tilhørerne og gør fortællingen mere nærværende - også for 

fortælleren selv- eksaminanden som måske lettere kan overkomme nervøsitet ved at bruge 

denne formidlingsform 

 

 Video af praksis giver en god mulighed for at formidle og reflektere over handling, 

kommunikation, mentale indstillinger og relationers kvalitet som er værdsat som en del af 

professionel handlekompetence 

 

 Lydoptagelser af samvær med børn og borgere, interviews, møder eller vejledning kan 

være lettere at få lov til at bruge som dokumentation for relation, kommunikation og 

samvær end video. 

 

 Animationer af situationer fra pædagogisk praksis lavet med forskellige apps. kan være en 

god erstatning for video, hvis det af hensyn til målgruppen kan være vanskeligt at få lov til 

at indsamleempiri via billede, lyd eller video. Animationer indeholder allerede flere lag af 
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fortolkning og refleksion inden formidling og kan derfor vise dybder af den studerendes 

faglige refleksion end f.eks. en videogengivelse af en situation gør i sig selv. 

Til dette skal understreges, at de andre produkter aldrig kan stå alene forstået på den måde, at 

kravene og bedømmelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens §18 altid er gældende. 

Eksempelvis kan en fotoserie ikke stå alene. Den skal analyseres, reflekteres og vurderes for at 

leve op til uddannelsesniveauet. Hermed vil vi understrege, at alle typer produkter, herunder også 

æstetiske produkter, der ikke behandles som overfor anført, kan komme til at fremstå som 

overfladiske.  

Præsentationsportfolio-Hvordan? 
For præsentationsportfolio som prøvegenre, findes der ikke en egentlig opskrift eller en skabelon, 

du som studerende kan læne dig op af, men det er naturligvis vigtigt at du i din udarbejdelse af din 

præsentationsportfolio: 

- dels tager strategisk udgangspunkt i de bekendtgørelsesfastlagte kriterier for bedømmelsen af 

din præsentationsportfolio, der beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen § 18: at du som 

studerende både kan: 

 gøre rede for din tilegnede viden og færdigheder, 

 kan analysere med denne 

 og er i stand til at reflektere over -og vurdere praksisnære pædagogiske situationer og 

problemstillinger på denne baggrund.  

og dels tager udgangspunkt i de få form- og indholdskrav, der beskrives i den nationale 

studieordning: 

 Præsentationsportfolio skal indeholde produkter, der viser, hvordan de studerende har 

arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og hvordan de studerendes udvikling og 

læring frem mod målet er forløbet. 

 De studerende skal sammensætte produkterne inden for og på tværs af kompetencemålets 

videns- og færdighedsområder,  

 De studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor præsentationsportfolien er sammensat, 

som den foreligger.  

Med udgangspunkt i overnævnte har vi udarbejdet nedenstående punkter, som du kan du dog lade 

dig vejlede og inspirere af i dit arbejde med at disponere og udarbejde din præsentationsportfolio. 

Vejledningen uddybes og nuanceres i en prezi: https://prezi.com/view/Ax02fW9B4xRAy6rvHHAE/ 

1. Du undersøger de indsamlede og arkiverede skriftlige og ikke skriftlige produkter du har i 
arbejdsportfolien i perspektiv af udvalgte videns – og færdighedsmål og reflekterer på et 
videnbaseret niveau 

2. Du udvælger det særligt interessante og relevante materiale 
3. Du analyserer, reflekterer og vurderer det udvalgte materiale skriftligt 
4. Du argumenterer for, hvordan dette arbejde opfylder områdets kompetencemål 
5. Du reflekterer over, hvordan din læring og udvikling frem mod målet er forløbet 

 

Rigtig god studielyst.  

 

 

https://prezi.com/view/Ax02fW9B4xRAy6rvHHAE/
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