
       
 

       Hvordan kan du optimere din undervisning? 
 

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium 
 

Onsdag den 5. september 2012 kl. 12.30 - 16.30 
 

Sted: Lille auditorium, Herlev Hospital, 2730 Herlev. 
 

 
Den formelle undervisning er en afgørende del af lægestudiet og også for lægers videre- og efteruddannelse. 
Underviseren kan have meget forskellige forudsætninger - og deltagernes udbytte af undervisning afhænger 
af hvordan den virker. Et vigtigt element er således mulighed for involvering af deltagerne og at gøre 

præsentationen mere interaktiv.  Umiddelbart er fokus også på hvad en underviser siger – og ikke så meget 
på hvordan det bliver sagt. Begge dele er vigtige Dette symposium giver deltagerne mulighed for at tilegne 
sig redskaber til at gøre egen undervisning mere engagerende og med bedre, mere effektiv stemmeføring.    
 

 

Symposiet henvender sig til lægestuderende og læger, og andre faggrupper, der varetager undervisning i 
præ- og postgraduat medicinsk uddannelse.  Alle læger har undervisnings-opgaver – for kolleger og andre 
personalegrupper, på universitetet, i almen praksis, workshops, på hospitalsafdelingen og til videnskabelige 
møder. Symposiet henvender sig derfor til en bred kreds og med forskellig erfaring med undervisning.    
 
 

Program  
 

Kl. 12.30  Ankomst; sandwich og vand 
 
 

Kl. 13.00  Velkomst og introduktion 

 v/ Bestyrelsesformand i DSMU, overlæge Ole Weis Bjerrum 
 

 
Kl. 13.05    Den interaktive undervisning 
                   v/ Pia Glyngdal, Klinikchef, Psykiatrisk Center København, Region H, Bispebjerg. 
                   Forelæsningen, hvor deltagerne kun har en lyttende funktion, er den læringsform, der har mindst  
                   undervisningsværdi. Alligevel benytter mange undervisere den katedrale præsentation – også i  
                   mindre undervisningsfora. Der findes en række muligheder for mere direkte at aktivere tilhørerne,  
                   og præsentationen gennemgås forskellige "kneb", der kan øge deltageraktiviteten. 

 
 

Kl. 14.45   Pause med kaffe, vand, frugt. 
 
 
Kl. 15.10   Stemmen som instrument i din undervisning. 
                  v/ Hanne Smith Pedersen, Stemmebrugskonsulent, cand mag i retorik og musik, Københavns 

Universitet. 

                    Oplægget sætter fokus på hvilke rolle stemme og tale spiller i vores daglige arbejde, hvordan vi får   
                    det bedste ud af stemmebrugen, og hvordan den kan bruges som et værktøj til at styrke undervise- 
                    rens formidling og personlige troværdighed. Oplæggets formål er give en større bevidsthed om  
                    stemmen som et professionelt redskab i undervisningen – at præsentere konkrete teknikker til at  
                    bruge stemmen, så den kan medvirke til at give en mere dynamisk undervisning og skabe bedre  
                    kontakt med tilhørerne.  
 

 
Kl. 16.30   Afslutning 
                  v/ Bestyrelsesmedlem DSMU vicestudieleder Ulla Friis 
                   
 

 

Tilmelding 
 

Deltagelse i arrangementet er gratis.  Tilmelding ønskes inden den 24. august 2012 på www.dsmu.dk.  
 

Kontakt: Lægeforeningens Fællessekretariat, Eva Rahbek: er@dadl.dk eller tlf.: 3544  8229 
 

 

ÆNDRING I PROGRAMMET KAN FOREKOMME 

http://www.dsmu.dk/
mailto:er@dadl.dk

