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Logbog For Marie Carlsson Mandag d. 23. oktober 2017 

Hvad har jeg lært i dag, 

som jeg ikke kunne i går? 

• Om den neurokonstruktivistiske tilgang der handler om at vi selv er en del af et 

lukket system. Jeg kender i forvejen til Maturanas autopoiesesystem, men kan 

først nu koble det til et neurokontruktivistisk læringssyn. 

• Jeg har også fået meget bedre styr på arousal begrebet via 

praksisfortællingerne, så det er blevet mere praksisnært. 

• Det er også blevet mere tydeligt for mig, hvad det betyder i samarbejdet med 

borgeren og hvorfor det er så vigtigt at man gentager det de skal lære, og 

optimalt ved at de selv er med under læreprocessen. (Det gjorde jeg i forvejen, 

men nu er det ”cementeret”) 

• Hvordan man kan støtte borgere, som har svært ved indlæring. 

• Mikro og makroregulering var helt nyt for mig. 

• Forskellen på en relation og interaktion 

• Hvad et RIG- system er 

• Jeg kendte ikke ret meget til eksekutive funktioner 

Hvad har jeg lært i dag, 

som jeg kan bruge til mit 

arbejde på 

Præstegårdshaven? 

• Arousal i praksis 

• Mikro og makroregulering 

• Relation og interaktion 

• RIG-systemet 

• Arbejdet med borgere som har en svagt eksekutiv funktion. 

Hvad har jeg lært i dag, 

som jeg kan bruge til mig 

eget personlige netværk? 

• Arousal i praksis 

• Arbejdet med borgere som har en svagt eksekutiv funktion 

Hvad fremmer min læring? 

Hvordan får jeg mere af 

det? 

• Som jeg gør nu, selv om det er en voldsom arbejdsindsats. Men jeg plejer at 

huske bedre når jeg skriver ned. (Selvom jeg ikke føler mig sikker i stoffet) 

Hvordan var min egen 

indsats? 

• Jeg synes at den var god. 

Hvad undrer mig?  

Hvad glæder mig? • At man kan støtte borgere med en svag eksekutiv funktion. 

Hvad irriterer mig?  

Hvad ønsker jeg at 

undersøge nærmere? 

• Arbejdet med arousal. Både at hæmme og fremme den. 

Hvad kunne jeg tænke mig 

anderledes: i social 

deltagelse, i diskussioner, i 

opgaveløsning, mm.? 

• Ikke andet. Det var fint. 

Hvad har optaget mig mest 

i dag? 

• At skulle forholde mig til en underviser jeg ikke kender, og om jeg havde en 

føling med at have styr på det faglige stof jeg skulle.  

Hvad bliver det næste 

skridt? 

• Det har jeg til gengæld ikke styr på. Nu er jeg bare klar til i morgen. 
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Logbog For Marie Carlsson Tirsdag d. 24. oktober 2017 

Hvad har jeg lært i dag, 

som jeg ikke kunne i går? 

• Vi har arbejdet lidt mere med transmitterstoffer. Jeg føler at jeg har fået en lidt 

større forståelse for, hvordan det foregår i praksis. 

• Jeg har også fået styret min nysgerrighed over, hvorfor der i vores materiale 

står angivet at den forlængede rygmarv hedder Formatio rekticularis og ikke 

medulla oblongata. Det skyldes at formation rekticularis, er en del af medulla 

oblongata. Dét bragte ro i mit system. 

• Jeg fik et væsentlig større indblik arousal funktionen. Både praksisnært, men 

også fordi jeg har netværk i familien, som kan drage god nytte af det. Det var 

fedt. Det vil jeg gerne dykke mere ned i. 

• Også det sympatiske og parasympatiske nervesystem er der bedre styr på. 

Hvad har jeg lært i dag, 

som jeg kan bruge til mit 

arbejde på 

Præstegårdshaven? 

• I høj grad arousal begrebet, og dopaminbegrebet. 

Hvad har jeg lært i dag, 

som jeg kan bruge til mig 

eget personlige netværk? 

• I høj grad arousal begrebet og dopaminbegrebet. 

Hvad fremmer min læring? 

Hvordan får jeg mere af 

det? 

• Som det er nu. Dagene er måske bare lidt lange, i forhold til alt det jeg skal lære. 

Hvordan var min egen 

indsats? 

• God. Var hjemme og fortsætte med at redigere og udbygge alle mine notater fra 

slut på kurset til kl. 21:30 

Hvad undrer mig? • Jeg er overrasket over hvor meget arousal har af betydning, men også hvor 

mange transmitterstoffer der futter rundt i krop og hjerne på os, og at vi selv 

kan være med til at styre det, blot med en ændret adfærd. Både hos os selv og 

andre. 

Hvad glæder mig? • At få en viden, som jeg kan bruge i praksis og i mit eget netværk. 

Hvad irriterer mig? • At jeg føler at jeg har så svært ved at huske hvordan dopamin, adrenalin og 

noradrenalin og serotonin futter rundt i kroppen og at jeg har svært ved at 

finde rede i de forskellige systemer: hippocampus, og det limbiske system. 

Hvad ønsker jeg at 

undersøge nærmere? 

• At få styr på ovennævnte og dykke dybere i arousal i praksis. 

Hvad kunne jeg tænke mig 

anderledes: i social 

deltagelse, i diskussioner, i 

opgaveløsning, mm.? 

• Som det er nu. 

Hvad har optaget mig mest 

i dag? 

• Arousal og transmitterstofferne. 

Hvad bliver det næste 

skridt? 

• At finde nogle mentale skuffer og lægge min nye viden i. 
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Logbog For Marie Carlsson Onsdag d. 25. oktober 2017 

Hvad har jeg lært i dag, som jeg 

ikke kunne i går? 

• UPS – Ingen logbog for i dag 

 

 

Logbog For Marie Carlsson Torsdag d. 26. oktober 2017 

Hvad har jeg lært i dag, som jeg 

ikke kunne i går? 

• En masse info om, hvordan sansesystemet virker. 

Hvad har jeg lært i dag, som jeg 

kan bruge til mit arbejde på 

Præstegårdshaven? 

• Det dybere arbejde med arousal, og 

sansningen som foregår i de 3 niveauer. 

 

Hvad har jeg lært i dag, som jeg 

kan bruge til mig eget personlige 

netværk? 

 

Hvad fremmer min læring? 

Hvordan får jeg mere af det? 

• Det fremmer min læring med ikke alt for mange timer på en dag. 

Men det er et vilkår. Men det fremmer min læring med at jeg skriver 

logbøger, og indskriver notater.  

• MEN FEDE CASES – godt at tage udgangspunkt i de borgere vi har. 

Hvordan var min egen indsats? • God 

Hvad undrer mig? • Hvor kompleks hele sansesystemet er og fungerer. 

Hvad glæder mig? • At man kan arbejde med folks sansesystemer. 

Hvad irriterer mig?  

Hvad ønsker jeg at undersøge 

nærmere? 

• Jeg skal have mere styr på eksteroceptorer, interoceptorer og 

proprioceptorer 

Hvad kunne jeg tænke mig 

anderledes: i social deltagelse, i 

diskussioner, i opgaveløsning, 

mm.? 

 

Hvad har optaget mig mest i dag?  

Hvad bliver det næste skridt? • Nu skal jeg have kigget alle de notater igennem som jeg har fået 

skrevet, samt kigget alle de slides igennem som jeg har set i forløbet. 

Men først skal jeg til en god kollega i morgen for at starte på en 

opgave som omhandler en livshistorie. 

 

Logbog For Marie Carlsson Fredag d. 27. oktober 2017 

STUDIEDAG 

 


