


MASTER I 
LÆREPROCESSER
Læring kræves i mange sammenhænge. Når ar-
bejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når 
elever og studerende skal tilegne sig viden, færdig-
heder og kompetencer, samt når nye projekter og 
produkter skal udvikles og iværksættes for bare at 
nævne nogle få. Med Aalborg Universitets forsk-
ningsbaserede efteruddannelse, Master i Lære-
processer, opnås en bred indsigt i viden, teorier og 
redskaber om netop læring og læreprocesser, som 
blandt andet kan anvendes til at styre og udvikle 
komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og 
nye løsningsmodeller til problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til en bred gruppe af 
fag og professioner, hvis virke er inden for under-
visning, ledelse og vejledning i både offentlige og 
private organisationer. Eksempler på professioner 
hos tidligere studerende tæller blandt andet lærere 
i folkeskolen, undervisere i gymnasieskolen og på 
professionshøj skoler, ansatte inden for organisati-
onsudvikling og HR samt sundhedspersonale. 

Uddannelsen favner således deltagere med mange 
forskellige baggrunde, hvilket blandt andet er med
 til at skabe et helt unikt studiemiljø, hvor de stu-
derende bidrager til at perspektivere forskellige 
arbejdsfelter, da mange forskellige perspektiver og 
erfaringer bringes ind i undervisningen. 

”Jeg har læst en Master i Læreprocesser, fordi jeg var nået til et sted i min profession og mit 
arbejdsliv, hvor jeg havde brug for at udvikle mig og få nye muligheder. Jeg havde med andre ord 
brug for at søge nye horisonter inden for mit felt som folkeskolelærer, og det er i høj grad noget, 
som studiet har bidraget til. Uddannelsen forløber sig over to år og er en vekselvirkning mellem 
feltstudie og undervisning på universitetet, som man sagtens kan deltage i ved siden af sit 
fuldtidsarbejde, hvis man er lidt disciplineret med sin tid. Noget af det bedste ved studiet er, at det 
henvender sig til mange forskellige faggrupper. Det er nemlig med til at skabe en mangfoldighed i 
undervisningen både i forbindelse med opgaveskrivning og diskussion, 
som er helt uvurderlig”.

LYKKEMAI FRIGG KRISTIANSEN
Konsulent hos PPR i Brønderslev Kommune og tidligere  
studerende på Master i Læreprocesser



UDDANNELSEN
Master i Læreprocesser er en 2-årig efteruddannelse, 
som studeres på deltid. Uddannelsen er inddelt i fire 
semestre og er tilrettelagt som en kombination af: 

• Seminarer bestående af bl.a. forelæsninger, 
workshops og gruppearbejde

• Fremlæggelse af opgaver, diskussion mm.
• Skriftlige opgaver og projektarbejde med 

tilknyttet faglig vejledning

Uddannelsen handler om at opbygge et fagligt og 
teoretisk fundament inden for uddannelsens fagfel-
ter. Under de to første semestre arbejdes der med 
forskellige teoretiske og metodiske tilgange til at 
studere og evaluere læring i forskellige uddannelses- 
og erhvervskontekster.

MODULER PÅ FØRSTE SEMESTER
• Læringsteori*
• Videnskabsteori og metode I*
• Organisatorisk læring*

MODULER PÅ ANDET SEMESTER
• Evaluering af læreprocesser*
•         Læring i praksis (projektmodul)

* Kan læses som enkeltfag.

SPECIALISERING

På uddannelsens tredje semester vælges en af tre 
specialiseringslinjer, som giver mulighed for at dykke 
ned i de områder, der er relevante for den studeren-
de og vedkommendes organisation eller institution. 
Specialiseringen vil desuden danne baggrund for 
uddannelsens afsluttende masterprojekt, som er en 
skriftlig afhandling om et selvvalgt emne. Specialet 
skrives i grupper eller individuelt på uddannelsens 
fjerde semester. 

MODULER PÅ TREDJE SEMESTER
• Videnskabsteori og metode ll*

SPECIALISERINGSLINJER PÅ TREDJE SEMESTER
• Evaluering og kvalitetsudvikling*
• Didaktik og professionsudvikling* 

PROJEKTARBEJDE 

AAU er internationalt anerkendt for universitetets pro-
blembaserede læringsmodel (PBL), hvor de studerende 
arbejder med autentiske problemstillinger gennem 
studiet. På Master i Læreprocesser giver PBL-model-
len høj grad af sikkerhed for, at ny viden kan anvendes 
direkte i den studerendes job - både under studiet og 
som færdiguddannet master.

PBL kommer til udtryk i uddannelsens løbende projekt- 
arbejde, hvor der arbejdes med problemstillinger fra 
den studerendes egen praksis. Projekterne løses gen-
nem den videnskabelige og metodiske viden, som den 
studerende har tilegnet sig på studiet, hvilket således 
øger forståelsen og giver mulighed for at skabe foran-
dring i egen praksis.

EKSEMPLER PÅ KONKRETE PROJEKTER
• Transfer af vejlederkompetencer - fra øvelser i et 

teoretisk læringsrum til anvendelse i praksis
• Videnledelse – et praktisk perspektiv på 

skabelsen af viden i organisationer
• Kan kreativitet og evaluering gå hånd i hånd?



PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Optagelse på uddannelsen kræver en relevant akade-
misk bacheloruddannelse, en relevant professions- 
bacheloruddannelse eller en relevant diplomuddan-
nelse. Andre uddannelsesbaggrunde kan også give 
adgang, men efter konkret vurdering.

Foruden uddannelseskravet kræves mindst to års 
relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende 

uddannelse. Se de fuldt udfoldede adgangskrav på 
hjemmesiden. 

YDERLIGERE INFORMATION 
Yderligere faglig information om uddannelsen samt 
link til ansøgningsmodulet findes online her: 
www.mlp.aau.dk

AALBORG UNIVERSITET – EFTERUDDANNELSE
Kontakt efteruddannelse, hvis du har spørgsmål om ansøgning,  

optagelse, adgangskrav, dispensation, betaling mv.

E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 99 40 94 20 

FAGLIGE SPØRGSMÅL

Annette Rasmussen Lektor
Institut for Kultur  og Læring  

anra@ikl.aau.dk 
Tlf. 99 40 74 65 
Mobil: 23 98 88 72

SEKRETARIAT

Maj-Britt Skovhus 
Studiesekretær 
Institut for Kultur  og Læring 

msko@ikl.aau.dk 
Tlf. 99 40 30 64

FIND MERE INFO PÅ
MLP.AAU.DK

Susanne Brandt Bjerregaard 
Studiesekretær 
Institut for Kultur  og Læring 

bjerregaard@ikl.aau.dk 
Tlf. 99 40 31 26


