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Program for LIPP læringskonference 19. november 2018  

Læring i praksis – fire perspektiver 

8.15-9.00  Registrering  

9.00-10.30 Velkomst og workshop runde 1 

10.30-11.00 Pause 

11.00-12.30 Workshop runde 2 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-14.45  Hjernen og læring v/ Peter Lund Madsen 

 Peter Lund Madsen indvier os i hjernens kryptiske mekanismer når vi lærer nyt og 

 ikke mindst, hvad der sker når vi lærer, men ikke husker det efterfølgende. 

14.45-15.00 Tak for i dag  

 

Workshops 

A. ”Læringsrummet koreografi – når koreografien arbejder med (lærings)rummet 

Denne workshop henvender sig til dig, som har lyst til at blive opmærksom på dine muligheder for 

at medskabe læringsrum. Workshoppen vil inddrage alle deltagere og det fysiske rum gennem 

bevægelser.  

 

Læringsrummet bliver ofte forbundet med sammenhængen mellem læringsmål, læringsudbytter og 

den formidling, som skal fremme læring. For at give dig flere redskaber til at facilitere læring, vil 

Nønne Mai Svalholm koreografere et dynamisk fællesskab og sammen med Tine Fristrup sætte 

fokus på en refleksion omkring sammenhængen mellem den kropslige tilstedeværelse, tiden og 

rummet.  

 

Tine Fristrup, lektor, ph.d., cand.scient.soc, DPU ved Aarhus Universitet og Nønne Mai Svalholm, 

koreograf og kunstnerisk leder, Svalholm Dans, Aarhus 

 

B. ”Læringsteknologi i undervisning – high tech videnskab eller godt håndværk?” 

Denne workshop henvender sig til dig, som ønsker et opdateret overblik over hvilke muligheder, 

der ligger i at anvende teknologi i undervisningen. Workshoppen her fokus på, hvordan man vælger 

det rigtige værktøj til det rigtige formål.  

 

Der bliver flere og flere muligheder for anvendelse af teknologi i undervisningen, som bliver stadig 

lettere at bruge. Derfor vil der være et fokus på læringsteknologisk tankegang og overblik, snarere 

end teknisk kompetence i denne workshop.  

 

Snorre Rubin, udviklingskonsulent, RegionH E-Læring, Cand.IT i IT, Læring og Organisatorisk 

Omstilling 
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C. ”Professionsidentiteter i bevægelser” 

Med udgangspunkt i forsknings- og udviklingsprojektet PÅ TVÆRS illustreres og diskuteres det, 

hvordan sygeplejerskestuderende udvikler deres professionsidentitet og faglige orienteringer i 

løbet af deres uddannelsesforløb. Udviklingen af en identitet som fagprofessionel er en subjektiv 

læreproces, der udfolder sig i tæt samspil med de udfordringer og den støtte man som studerende 

mødes af i løbet af uddannelsens mange elementer. For professionsuddannelserne, som fx 

sygeplejerskeuddannelsen, har uddannelsesperioderne i klinisk praksis stor betydning for 

identitetsudviklingen og udviklingen af de faglige orienteringer; det vellykkede kliniske 

læringsforløb kan betyde, at oplevelsen af at træde ind i professionen bliver en fremadskridende og 

positiv identitetsopbyggende proces. Ofte er vejen til den nye faglige identitet belagt med bump, 

og også bumpene får betydning for, hvem man bliver til som sygeplejerske; man kan lære meget af 

at blive maximalt udfordret, men det kan også betyde, at man ændrer sine orienteringer og endda 

forståelser af, hvad det vil sige at være en god fagprofession.  

 

Sine Lehn-Christiansen, lektor, cand.mag. og ph.d., forskningsgruppeleder ”Sundhed, Institutioner 

og Subjektivitet”, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet og Mari Holen, lektor, 

cand.cur. og ph.d., Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, 

Roskilde Universitet  

 

D. ”Læringsmål – fremmer eller hæmmer de læringen i klinisk praksis?” 

Denne workshop har fokus på læringsmål kontra den realiserede læreproces. Hvordan kan man 

som klinisk vejleder arbejde med, at de studerende ikke kun fokuserer på de givne læringsmål for 

praktikperioden, men også har fokus på de muligheder for at lære, der opstår mere spontant, og 

som viser sig at være relevante. Uddannelserne lægger op til, at de studerende skal være 

innovative i deres tilgang. Kan man det, når man samtidig har fastsat givne læringsmål for 

uddannelsen?  

 

Lene Tanggaard har arbejdet med og skrevet om læring i praksis i mange år. Hun er forfatter til 

flere bøger og artikler om emnet og er optaget af forholdet mellem læringsmål og den faktisk, 

realiserede læring, som vi ofte savner et sprog for. Lene er blandt andet forfatter til bogen ”Lær – 

effektiv talentudvikling og innovation”. 

 

Lene Tanggaard, professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet, 

Cand.psych, ph.d. 

 

 

 


