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Læringskontrakt: En tidsbesparende og effektiv metode til selvstyret læring 
 
Et gennemgående træk i læring i klinisk praksis er fra vejlederens side mangel på tid til supervision 
og vejledning, og fra den uddannelsessøgendes side ligeledes manglende indsigt i, hvordan man 
bedst griber læringen an. Resultatet bliver som oftest for vejlederen en konstant dårlig samvittighed 
i forhold til den uddannelsessøgende og en usikkerhed om, hvorvidt denne erhverver 
kompetencerne eller ej. For den uddannelsessøgende opleves situationen som mangel på vejledning. 
Regelmæssig brug af en gensidig læringskontrakt kan være med til at rette op på dette. 
 
Formålet med læringskontrakten er at  

• bevidstgøre den uddannelsessøgende om indholdet af en kompetence (delmålene) 
• bevidstgøre den uddannelsessøgende om, hvor kompetencen kan blive lært 
• gøre den uddannelsessøgende ansvarlig for sin egen læring 
• bevidstgøre vejlederen om, hvad der kræves af ham/hende 
• definere arbejdsopgaverne: Hvem gør hvad, og hvornår 

 
Det foregår på den følgende måde: 

1. Vejlederen og den uddannelsessøgende mødes på et aftalt tidspunkt. De vælger fra 
uddannelsesplanen den/de kompetencer, som skal læres i den kommende periode 
(uge, måned, halve år, etc.).  

      Formål: Afgrænse opgaven. 
 
2. Vejlederne spørger den uddannelsessøgende, hvad han/hun mener, indgår i 

kompetencen. Dette skrives i formularen. Vejlederen kan supplere, men først efter 
den uddannelsessøgende har gjort sin analyse. 

      Formål: Definere og anskueliggøre delmålene. 
 
3. Vejlederen spørger den uddannelsessøgende, hvor og hvordan delmålene kan blive 

lært. Resultaterne af denne diskussion skrives også i formularen.  
      Formål: Gøre den uddannelsessøgende bevidst om mulighederne for egen læring. 
 
4. Der indgås en aftale om feed back og evt. evaluering.  

Formål: Gøre vejlederen bevidst om den vejledning og evaluering, der kræves, og 
hvornår den skal ske. 

 
Vejlederen og den uddannelsessøgende udfylder hver sin ”Formular til læringskontrakt”, og begge 
parter kan gemme deres eksemplarer i en mappe for at registrere, hvad der bliver gjort, og opnår på 
denne måde bedre overblik over hele uddannelsesforløbet. 
Selve gennemgangen af kompetencen og kontraktskrivningen plejer ikke at tage mere end 
maksimum 15 minutter. Den uddannelsessøgende vil oftest finde ud af, at store dele af 
kompetencen kan erhverves ved egen aktivitet, og at feed back undervejs kan gives af forskellige 
personer. Herigennem aflastes vejlederen i at arrangere læringssituationer. Vejlederen får også 
herved en bedre mulighed for realistisk i sit ugeskema at indføje tidspunktet for den vejledende feed 
back og den summative bedømmelse. Varigheden af denne bedømmelse varierer selvsagt med 



kompetencens indhold, men er som oftest kortere end forventet, fordi dens indhold i forvejen er 
gennemtænkt og defineret. 
Læringskontrakt er bedst egnet til hjælp ved tilegnelse af  komplekse kompetencer, fx 
medicinsk problemløsning (”Modtage, påbegynde udredning og initial behandling samt 
videregive behandlingsansvaret for patienter med……”). 


