
Inspiration til forberedelse og 
evaluering af erhvervspraktik  
 
Her har vi fra Elevpraktik.dk, samlet vores bedste råd og ideer til at forberede og evaluere 
erhvervspraktik i 8. - 10. klasse eller FGU.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mail kontakt@elevpraktik.dk.
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Uddannelse og job 

Erhvervspraktik indgår under faget uddannelse og job. Du kan finde fælles mål, 
læseplanen, kompetenceområder, mm. her:


 https://emu.dk/grundskole/uddannelse-og-job 


Ideer til forberedelse af erhvervspraktik


- Job brainstorm 
Eleverne skal individuelt eller i grupper lave en liste over 20-30 jobs indenfor en 
bestemt branche. Det kan enten bare være en branche, som de er interesseret i, eller 
de kan udfordres ved at skulle finde jobs indenfor en overskrift såsom “Fremtidens 
jobs”. Derefter kan de undersøge nærmere om de 3 jobs, som de synes er mest 
spændende. 
Et par af grupperne kan evt. præsentere resultaterne i klassen bagefter.


- Finde mulige praktikpladser 
Eleverne skal individuelt finde 2-5 praktikpladser på elevpraktik.dk, som de kunne 
ønske sig at søge.


- Forberede ansøgninger 
Afhængigt af hvordan virksomheden ønsker at blive kontaktet (email, opkald eller 
uanmeldt besøg), kan eleven forberede sin ansøgning, eller hvad de vil sige, når de 
kontakter virksomheden.


- Undersøge uddannelsesveje 
Eleven skal undersøge hvilke uddannelser, der knytter sig til den praktikplads de søger. 
Dertil er ug.dk en god hjemmeside.


- Undersøge arbejdspladsen 
Eleven undersøger alt hvad de kan om arbejdspladsen via nettet. Det kan evt. laves til 
plancher eller andet som deles med klassen. F.eks. størrelse, regnskaber, jobs, historie, 
specialitet, mm.


- Dilemmakort 
Eleverne fordeles i mindre grupper, og hver gruppe har dilemmakortene med. Herefter 
skiftes eleverne til at trække et kort og besvare det. 
Download dilemmakortene: elevpraktik.dk/documents/dilemmakort.pdf


- Opstille ønsker og mål 
Eleverne kan individuelt forberede forskellige ønsker og mål, til hvad de vil lave og lære 
under deres praktikforløb. 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- Forberede spørgsmål 
Eleverne kan forberede spørgsmål til et interview med en ansat hos virksomheden de 
skal i praktik ved. F.eks. hvad medarbejdere synes, er det bedste/sværeste/værste ved 
sit job. Det kan filmes, eller bare være en samtale. 

Ideer til evaluering af erhvervspraktik 

- Fremlæggelser  
Eleverne kan fremlægge for klassen eller i grupper efter deres praktikforløb.  
Her er forslag til indeholdet i fremlæggelsen: elevpraktik.dk/documents/praesentation-
efter-praktik.pdf


- Skriftlig rapport 
Eleverne kan også lave en skriftlig rapport om deres oplevelse, eller hvad de har lært, af 
at være i erhvervspraktik.


- Refleksion i grupper  
Eleverne sendes ud i grupper, og skal dele deres oplevelse under erhvervspraktikken 
med hinanden. Der kan tales om emner såsom: Bedste/værste oplevelse, største 
overraskelse, tre ting de har lært, fordele/ulemper ved arbejdet, mm. 


- Klassediskussion 
De elever der har lyst, kan dele hvad de har lært eller hvilke overvejelser de har gjort sig 
(på godt og ondt) under og efter deres praktikforløb.
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