
 
 

 
 
 
Læringskontrakt 
 
Fordele: En tidsbesparende og effektiv metode til selvstyret læring 
Den uddannelsessøgende trænes i at erhverve kompetencer ved egen aktivitet og søge feedback løbende 
fra forskellige personer. Vejlederen aflastes i at ”arrangere” læresituationer, og kan planlægge evaluering 
efter kontrakten. 
Regelmæssig brug af en gensidig læringskontrakt forebygger dårlig samvittighed hos vejlederen og 
frustration hos den uddannelsessøgende over manglende vejledning. Læringskontrakter er bedst egnet til 
læring af komplekse kompetencer.  
 
Formålet med læringskontrakten er at: 
• Bevidstgøre den uddannelsessøgende om indholdet af en kompetence 
• Bevidstgøre den uddannelsessøgende om, hvor og hvordan kompetencen kan blive lært 
• Gøre den uddannelsessøgende ansvarlig for egen læring 
• Bevidstgøre vejleder om, hvad der kræves af ham eller hende 
• Definere arbejdsopgaverne: Hvem gør hvad og hvornår? 
 
Hvordan udformer man en læringskontrakt? 

1. Opgaven afgrænses: vejlederen og den uddannelsessøgende mødes og vælger fra 
uddannelsesplanen den eller de kompetencer, som skal læres i den kommende periode (uge, 
måned eller år). 

2. Delmålene defineres: Først fremlægger den uddannelsessøgende, hvad han eller hun mener, indgår 
i en given kompetence. Vejlederen kan evt. supplere, men først efter den uddannelsessøgendes 
analyse. Delmålene skrives i formularen. 

3. Den uddannelsessøgende gøres bevidst om mulighederne for egen læring. Vejlederen og den 
uddannelsessøgende finder i fællesskab ud af, hvor og hvordan delmålene kan læres, og indfører 
resultatet af denne diskussion i formularen. 

4. Vejlederen skal vide, hvilken vejledning og evaluering, der kræves, og hvornår. Der indgås en 
aftale om feedback og evaluering. 

 
Både vejleder og uddannelsessøgende udfylder hver sin læringskontrakt for at sikre begge et overblik 
over uddannelsesforløbet. 
 
Hvor lang tid tager det? 
Gennemgang af kompetencen og kontraktskrivningen bør ikke tage væsentligt mere end 15 min. 
Evaluering af kompetencen varierer i tid, men tager ofte kortere end forventet, når indholdet i forvejen er 
velgennemtænkt og veldefineret. 
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Læringskontrakt 
 
Ved vejledersamtaler vælger den uddannelsessøgende og vejleder fra uddannelseplanen den eller de 
kompetencer, der skal læres i den kommende periode.  
Læringskontrakten opbevares af den uddannelsessøgende i porteføljen. 
 
 
Periode:   fra……………………………………. til…………………………………. 
 
 
Uddannelsessøgendes navn:…………………………………………………………………….. 
 
Vejleders navn: …………………………………………………………………………………. 
 
Dato for mødet: ……………………………Dato for næste møde: ………………………… 
 
 
Prioriterede kompetence: 
 
 

 

 
Delmål: 
Hvilke mål er der for denne periode ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvornår skal målene være nået? 
 

 

 
Læringsstrategier: 
 
Hvilke læringsstrategier kan 
anvendes for at nå målet, og hvordan 
skal de foregå ? 
 
 
 
 
 

 

 
Evaluering: 
 
Hvilken evalueringsstrategi skal 
benyttes?  
Aftale om feed-back. 
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