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Læring



Når skaden er sket

 Begynd med begyndelsen!

 Enighed om udvikling og hvordan.

 Alt kan lade sig gøre, men vi 
begynder med det første skridt.



Vi lærer kun ved at fejle

Adaptiv strategi Teknisk strategi



Koble vision og handling

Væk-fra-mål. Hen-imod-mål.



Hvor øges mængden af stresshormoner? 
Hvor kvæles kreativiteten ?

 Hvad generer mig lige nu?

 Nej, hvor jeg keder mig.

 Hvad kunne have været 
anderledes og bedre?

 Hvem kan man klage til?

 Hvorfor har jeg været så heldig at 
være her i dag?

 Hvad har jeg hæftet mig ved som 
særligt interessant i dag?

 Hvordan kan jeg og andre få 
glæde af den viden?



Hvad er du særligt nysgerrig på for tiden?

Hvad? Hvorfor? Hvordan?

Først fitness så blomstring



Bio-Psyko-Social

Fitness tre steder

Omverden

Krop

Hjerne



Fra natur til helse – et samspil

Mindst 21 kausale veje,
men én afgørende Booster immunsystemet

 Phytoncider

 Negative ioner

 Mycobakterier

 Biodiversitet

 Syn og lyd
 Aktivere parasympaticus



Fra natur til helse – et samspil

2 timer i skoven Booster immunsystemet
 50 % øgning af NK celleaktivitet

 Reduktion af inflammatoriske 
cytokiner. Gavnlig indflydelse på:

 Allergi, angst, depression, 
diabetes, artritis, hjerte-kar 
sygdomme, PTSD (kvinder)mm.

https://www.ucsf.edu/news/2011/04/9790/mens-and-womens-
immune-systems-respond-differently-ptsd



To metaforer

Computer
Kognitivisme

 Tekniske strategier

 Styringstænkning

Udvikle sig mens man går
Enaktiv tilgang

 Adaptive strategier

 Proaktiv



Vi dyrker individet, men det er kun den ene 
halvdel af mennesket

1. Arbejdshukommelsens kapacitet 

2. Forarbejdningshastighed





Mental sundhed
Prosocial adfærd
 Social adfærd, der gavner en

selv, andre og organisationen og 
samfundet som helhed.

Twenge, J.M., Baumeister, R.F., DeWall, N.C., Ciarocco, N.J., 
Bartels, M.J. (2007). Social Exclusion Decreases Prosocial Behavior. 
Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 56-66.
http://www.psychwiki.com/wiki/Prosocial_Behavior



”Ammehjerne” og prosocial adfærd.



Følelsen af at blive iagttaget øger
prosocial adfærd

Kratky et al ( 2016) It depends who is watching you. PLOS ONE 
februar 9, 2016.



Enaktiv tilgang til læring og udvikling

Omverden

Krop

Hjerne



Ansigt til ansigt







Hjerne vokser, når vi fejler, selvom vi ikke er klar over det

Fejl er det første forsøg i 
enhver læring

 Ne og Pe er hjerneaktiviteter, der 
registrerer fejl.

 Ne afspejler ubevidste processer

 Pe afspejler bevidste

Moser, J. S., Schroder, H. S., Heeter, C., Moran, T. P., & Lee, Y. H. 
(2011). Mind Your Errors Evidence for a Neural Mechanism Linking 
Growth Mind-Set to Adaptive Posterror Adjustments. Psychological 
Science,



Mangels, J. A., Butterfield, B., Lamb, J., Good, C., & Dweck, C. S. 
(2006). Why do beliefs about intelligence influence learning 
success? A social cognitive neuroscience model. Social cognitive 
and affective neuroscience, 1(2), 75-86.





Arbejdshukommelsen

Forståelse
Verbal

Oplevelse og handling
Non-verbal



Komplementaritet

Kjeld Fredens

http://www.visualbee.com/upgrade.html
http://www.visualbee.com/upgrade.html


To måder at tænke/lære på

Det langsomme system

• Eksplicit
• Deklarativ
• Lokaliseret
• Bevidst
• Symbolforarbejdende
• Lineær

Det hurtige system

• Implicit
• Procedural
• Distribueret
• Ubevidst
• Sub-symbolsk (førsproglig)
• Non-lineær

Omverden





o Verbal
o Fokuseret
o Detaljer
o Langsomme system

o Regler for at gå på stylter

o Spatiel 
o Receptiv
o Hele billedet
o Hurtige system

Indre eller ydre opmærksomhed
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