
Læring og 
forandringsprocesser

Kandidatdag 2022

Præsenteret af  studenterstudievejleder Anna Kirkegaard



Programmet 

• Hvem er jeg?

• Hvem er LFP’erne?

• Kandidatens opbygning og semestre

• Optagelse på kandidaten

• Fremtidsmuligheder

• Spørgsmål 



Hvem er 
Jeg?

Anna Kirkegaard

Studerende og 
studenterstudievejleder for LFP 

28 og bosat i Aalborg i 7år
Oprindeligt fra Helsingør 

Bachelor i Idræt 2015-2019 



Hvem er LFP’erne

Har familie og børn

Tidligere AAU-studerende

Tidligere studerende fra UCN

Sygeplejerske

Lærer  

Kommer direkte fra bachelor 

Sociologi              Har studiejob

Har ingen børn 

Pædagog 
Sundhed og Idræt

Institutioner

Kan godt lide gruppearbejde 

Arbejder bedst alene

Pendlergrupper  

Skolelærer  

Alderen strækker sig fra 20-55 år

Fokus på individ Flere år på arbejdsmarkedet



Hvad er så Læring 
og forandrings-

processer?

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 i  interkulturelle kontekster
• Videnskabsteori, metode og formidling.
• Kreativitet, Innovation og entreprenørskab



Kandidatens opbygning

Kandidaten er opbygget af  forskellige elementer:
• Dialogbaseret klasseundervisning

• Forelæsning

• Workshop

• Selvstudie

• Gruppebaseret (PBL)

• SUS-samtaler (studenter-udviklings-samtaler) eller FUS (faglig-udviklings-samtale)



7. 
Semester 

starter

8. 
Semester 

starter

9. Semester 
starter

10. 
Semester 

starter Færdiguddann
et (YAY!)

Problembaseret læring 
og videnskabelig metode

Viden om læring og 
forandringsprocesser

Læring i interkulturelle 
kontekster

Design 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

Kandidatens opbygning

Praksis

Kandidatspeciale



Kandidat opbygning

7. Semester med 
temaet 
Viden om LFP:

Problembaseret læring og videnskabelig metode
10 ECTS)
Viden om læring og forandringsprocesser 
(20 ECTS)

8. Semester med 
temaet 
Design af  LFP:

Læring i interkulturelle kontekster (10 ECTS)
Design af  læring og forandringsprocesser (10 ECTS)
Valgmoduler (10 ECTS)

9. Semester med 
temaet LFP i 
praksis:

Læring og forandring i praksis (20 ECTS)

Entreprenørskab, kreativitet og innovation (10 ECTS)

10. Semester med 
temaet 
Kandidatspeciale:

Kandidatspeciale (30 ECTS).

Valgmodul på 8. semester 

Uddannelse, pædagogik og didaktik
Læring og forandring i 
uddannelseskontekster

Læring og forandring i 
organisationer
Læring og forandring i forskellige 
organisationskontekster

Betydning af  valgmodulet:
Gå efter interesse, ikke hvad man tror 
kommer til at stå på ens kandidatbevis



Optagelse på Kandidaten

Uddannelser som har retskrav:
• Organisatorisk Læring AAU

Uddannelse som er adgangsgivende: 
• Pædagogik

• Interkulturel pædagogik
• Uddannelsesvidenskab
• Lærer

• Pædagog
• Idræt

• Sociologi 
• Antropologi
• Psykologi

• Socialrådgiver

• Language and International Studies, 
English / Sprog og Internationale 
Studier, Engelsk

• International 
Virksomhedskommunikation i Engelsk, 
Spansk

• Anvendt Filosofi

• Politik og Administration
• Statskundskab
• Kommunikation og digitale medier
• Pædagogik og arbejdslivsstudier



Optagelse på Kandidaten 

Har man ikke retskrav eller 
adgangsgivende: skriv en Uddybende 
ansøgning.
• Max én side 

• Forklare og dokumentere ud fra ens BA-
studieordning hvordan man opfylder 30 etcs-
point ud fra ét eller flere af  
hovedfagområderne fra moduler/valgfag man 
har taget. 

• Det er IKKE en motiveret ansøgning

Hovedfagområder: 
• Pædagogik og læringsteori

• Didaktik og evaluering

• Kultur og interkulturelle kontekster

• Organisatorisk læring

• Samfunds- og humanvidenskabelig 
videnskabsteori og metode

Læring og forandringsprocesser - Kandidat - Aalborg Universitet (aau.dk)

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


Fremtiden 
for LFP-

kandidater



Fremtiden 
for LFP-

kandidater

Eksempler på Jobfunktioner varetaget af  LFP’er

• Sundhedsfaglig konsulent i Københavns Kommune

• Projektkonsulent hos Red Barnet Ungdom

• Projektkoordinator ved ‘Folkesundhed København’

• Konsulent i Brønderslev Kommunes skoleafdeling

• Underviser på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen

• Projektleder på et kompetenceudviklingsprojekt hos 
Rigspolitiet

• Konsulent hos UV-data – implementering og udvikling 
af  software indenfor børne- og ungeområdet

• Ledelses- og organisationskonsulent hos Act2learn

• Idrætskonsulent hos Mariagerfjord kommune

• Business Development Manager hos STARK

• Afdelingsleder på pædagogisk opholdssted



Fremtiden 
for LFP-

kandidater

Eksempler på Opgaver varetaget af  LFP’er

• Formidling og markedsfæring af  lokale projekter og 
arrangementer 

• Underviser
• Skoleleder
• Kontrol og udvikling 
• Trivsel og emplooyerbranding
• HR, rekruttering og medarbejderudvikling
• Concept og ideudvikling 
• Research, analyse, interview og databehandling 
• Ledelsesunderstøttelse og politiske indstillinger
• Koordenering og planlægning 
• Onboarding, arbejdsmiljø, GDBR og procesbeskrivelser
• Projektudvikling og ledelse
• Sagsbehandler
• Konsulentydelse og organisationsudvikling 
• Administrativt arbejde 



Hvordan 
toner jeg så 

min 
uddannelse?

Hvordan specialiserer jeg mig under uddannelse?
• Valg af  projektemner

• Valg af  specialisering

• Valg af  praksis

• Valg af  specialeemne

Skab din egene jobmuligheder gennem netværk i 
uddannelsen, og den profil du vælger.

Der sker læring og forandring overalt - vi skal bare 
overbevise dem om at der er brug for os for at gøre det 
bedst muligt.



Læring og forandringsprocesser, AAU
Kandidatdag 2022

Er der nogle Spørgsmål til sidst?

Ellers er I velkomne til at kontakte mig: 
Mail: studievejl-lfp-aal@ikl.aau.dk

Telefon: 99 40 91 57

mailto:studievejl-lfp-aal@ikl.aau.dk

