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Oplæg om Læring og Forandringsprocesser starter lige om lidt
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4Hvem er vi?

• Emil Weissmann Jensen

• Studenterstudievejleder, 9. semester

• 25 år

• Bachelor i idræt

• Lisa Eltved Bekskov Hansen

• Studenterstudievejleder, 9. semester

• 27 år

• Professionsbachelor som socialrådgiver
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Hvem er de studerende på LFP 

Har børn 

20-55 år 

Professionsbachelor

Idræt  

Mange år på arbejdsmarkedet

Organisation 

Tidligere AAU-studerende

Fra Århus Sygeplejerske

Lærer  

Kommer direkte fra bachelor 

Sociologi              Har studiejob

Har ingen børn 

Fokus på individ 

Pædagog 

Sundhed 

Institutioner

Kan godt lide gruppearbejde 

Arbejder bedst alene

Pendlergrupper  

Er kok

Skolelærer  
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Om uddannelsen

• Forskellige undervisningsformer

• Klasseundervisning - dialogbaseret

• Forelæsning

• Workshop

• Gruppebaseret (PBL)

• Selvstudie

• SUS-samtaler

2 årig uddannelse

2 årig 
uddannelse



AALBORG
UNIVERSITET

7Hvad er læring og forandringsprocesser?
Arbejde kreativt med; uddannelse, undervisning og 
organisationsudvikling

Man lærer blandt andet:
Problembaseret læring og projektarbejde
Læringsteori
Pædagogik og didaktik
Teknologiunderstøttet læring og digitalisering
Organisatorisk læring
Forandringsprocesser
Evaluering
Kultur, interkulturelle kontekster
Videnskabsteori, metode og formidling.
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1. 
Semester 

starter

2. 
Semeste
r starter

3. 
Semester 

starter

4. 
Semester 

starter

Færdiguddan
net (YAY!)

Problembaseret læring 
og videnskabelig 

metode

Viden om læring og 
forandringsprocesser

Læring i 
interkulturelle 

konteksterDesign af læring og 
forandringsprocesser

Valg 1: Uddannelse, 
pædagogik og didaktik
Valg 2: Læring og 
forandring i 
organisationer

Valgfag

Læring og 
forandring i 

praksis

Entreprenørskab, 
kreativitet og innovation

Specialeskrivning
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Temaramme 

• 7. semester: Viden om læring og 
forandringsprocesser

• 8. semester: Design af lærings-
og forandringsforløb

• 9. semester: Læring og 
forandring i praksis

• 10. semester: Kandidatspeciale.

Valgmodul på 8. semester 

Vælg mellem følgende:

1. Uddannelse, pædagogik og didaktik
Læring og forandring i uddannelseskontekster

2. Læring og forandring i organisationer
Læring og forandring i forskellige organisationskontekster
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11Optagelse
Motiveret ansøgning:

• En redegørelse for, hvordan din adgangsgivende uddannelse 

relaterer sig til de fire centrale fagområder.

• Skal referere til studieordningen, max 1 side.

• Vis herigennem din motivation for studiet gennem dine tidligere fag 

og evt. projekter.

• Se de adgangsgivende uddannelser her: 

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/laering-

forandringsprocesser/adgangskrav/

Relevant bachelor eller professionsbachelor,

som har givet relevante kompetencer inden

for mindst to af de fire centrale fagområder:
Pædagogik og læringsteori

Didaktik og evalueringKultur og interkulturelle kontekster
Organisatorisk læring

https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/laering-forandringsprocesser/adgangskrav/
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Adgangsbegrænsning og prioritering

100 pladser i alt i 2022

50 i Aalborg 50 i København

PRIORITERING AF KVALIFICEREDE ANSØGERE

Prioritering vil ske på baggrund af følgende faglige udvælgelseskriterier:

1. Omfanget af relevante ECTS-point

2. Karaktergennemsnit for den bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, som 

ligger til grund for ansøgningen.

3. Hvis du har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge dit eksamensbevis samt studieordning.

4. Hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge en 

studiejournal/karakterudskrift samt studieordning.
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Fremtidsmuligheder
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