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På uddannelsen lærer man at arbejde videnskabeligt med 
læring og forandring. Kandidaterne får forudsætninger for 
at tilrettelægge og gennemføre læring og forandringsforløb 
i forskellige kontekster for individer og grupper i offentlige, 
private og frivillige organisationer. 
Kandidaterne arbejder således med læring, didaktik, orga-
nisationsteori, evaluering samt kulturteori. Derudover vil 
kandidaterne have tonet deres uddannelse med et valgmo-
dul inden for organisatorisk læring, kreativitet og innovation 
eller sundhed og læring. 
Kandidaterne har løbende gennemført projekter i tæt sam-
arbejde med eksterne omhandlende konkrete problemstil-
linger inden for udvikling og forandring.

HVOR ER KANDIDATER I LÆRING OG  
FORANDRINGSPROCESSER ANSAT?

Kandidaterne får arbejde inden for både den private og den 
offentlige sektor, hvor de typisk arbejder med undervisning 
og uddannelse, administration og forvaltning, analyse- og 
konsulentarbejde, børn og unge, sundhed og velvære, ar-
bejdsmiljø, kultur og turisme, kommunikation, projektledel-
se, rådgivning, vejledning, hr, planlægning, samt opgaver 
relateret til ledelse, organisation, kommunikation, admini-
stration og kvalitetsarbejde.

HVAD TILFØRER KANDIDATER FRA  
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER  

ARBEJDSGIVEREN?

Kandidaterne designer og gennemfører uddannelses- og 
udviklingsprocesser i mange forskellige sammenhænge. 
De kan udvikle medarbejdere, studerende og organisatio- 
ner gennem læring og kompetenceudvikling. Deres pro-
ceskompetencer og kompetencer til projektorganisering og 
-styring giver mulighed for ansættelse på mange forskellige 
arbejdspladser og i funktioner, hvor mennesker skal ’ flyttes’, 
og der ønskes forandringer. 
Kandidaterne får desuden udviklet analytiske kompetencer 
og formår at håndtere større mængder af data. Derudover 
lægges der på uddannelsen stor vægt på udvikling af for-
midlingskompetencer og kommunikative kompetencer.



LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

EMILIE NIKOLINE FRIIS

Projekt- og teamleder i et tværsektorielt projekt i  
Region Sjælland

Emilie er ansat til at varetage en opgave i et projekt, der ligger 
på tværs af tre kommuner og et sygehus. 
 
”Min uddannelse har hverken omfattet personale- eller pro-
jektledelse, men de mange mekanismer, der foregår mellem 
mennesker i og på tværs af organisationer, og som mange gan-
ge har grunde i formelle og uformelle organisationsstrukturer. 
Dem ser og forstår jeg grundet min uddannelse. 

Ud over mine almenmenneskelige kompetencer, så bruger jeg 
min viden om organisatoriske lærings- og forandringsproces-
ser til at kunne forstå og analysere det, der er på spil, når der 
arbejdes på tværs af organisationer i en projektorganisation. 
Det kan så bruges sammen med den specialiserede viden fra 
de fire organisationer til at se udviklingspotentialer og løsnin-
ger i praksis på tværs”. 

Charlotte Larsen, 
Strategisk leder for Plejecentre, dagcentre og tværgående 
sygepleje i Holbæk Kommune og styregruppemedlem i det 
projekt, Emilie er ansat i:

”Som projektleder kræver det et særligt overblik og en særlig 
tilgang hele tiden at veksle imellem at sikre projektets frem-
drift, den daglige driftsledelse af teamets medlemmer, men 
samtidig have det læringsmæssige perspektiv for øje. 

Det kræver en særlig kompetence at kunne mestre dette, og  
her spiller Emilies særlige faglighed og fokus på lærings- og 
forandringsprocesser en rolle, så vi får bevaret fokus i projek-
tet”.

HANNE MØLLER

Partner og chefkonsulent i Cubion A/S

Cubion er et konsulenthus, der arbejder med organisations-, le-
delses- og kompetenceudvikling i private og offentlige organi-
sationer. Hanne underviser i ledelse, ligesom hun i samarbejde 
med sine kolleger designer og faciliterer processer.

”Jeg har selv defineret og designet mange af mine opgaver 
med udgangspunkt i tænkningen fra Strategisk Aktionslæring, 
som jeg udviklede sammen med 2 medstuderende i forbindel-
se med specialeskrivningen. Strategisk Aktionslæring ligger i 
forlængelse af Cubions tilgang til at skabe læring og forandring. 

Troels Møller, min kollega og jeg samarbejder pt. med en kom-
mune om et projekt, hvor vi kombinerer Strategisk Aktions-
læring med LEAN. Målet er at effektivisere og lære at arbejde 
smartere uden at give køb på medarbejdernes trivsel og kvali-
teten i arbejdet.

Som en del af Cubions evalueringshold har jeg desuden sam-
arbejdet med Undervisningsministeriet om evaluering af inklu-
sionsarbejdet i folkeskolen og med VIA om implementering af 
skolereformen”. 

Troels Møller, 
Direktør og partner i Cubion A/S:

”Vi har en trekant i Cubion, som alle medarbejdere skal opfylde: 
De er teoretisk skarpe, de har proceskompetence, og de er dygti-
ge til at designe gode læreprocesser, som inddrager deltagerne. 
Derudover har de kontekstforståelse, så de forstår det rum, de 
kommer ud i, når de skal ud at gøre en forskel for en kunde. Han-
ne har plusser på alle tre niveauer, samtidig med at hun har et 
stort personligt drive og engagement, som er meget værdifuldt”.

PROBLEMORIENTERET PROJEKT- OG GRUPPEARBEJDE

På AAU arbejdes der i grupper om større, problembaserede projekter jf. Aalborg-modellen for problembaseret læring. Der lægges 
vægt på, at de studerende samarbejder om at identificere, analysere og løse autentiske problemer med både teori og praksis – ofte 
gennem eksterne samarbejder. Herved får virksomheden adgang til ny viden, og de studerende får en tættere relation til deres fremti-
dige virke. Det betyder, at dimittenderne er rustet til at kunne varetage arbejdsopgaver fra dag 1. Fra start mestrer de at arbejde med 
problemer i praksis, at indgå i teams, arbejde tværfagligt, afrapportere mundtligt eller på skrift, formidle problemstillinger osv.


