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Bevidsthed, hjernen 
og bevægelse

Tilmelding efter ”først til mølle” 
princippet. Sidste frist for tilmelding 
er onsdag d. 17. april - enten til 
lo@job-banken.nu eller på kontoret.

Du er velkommen til at tage en ven 
eller pårørende med, som er på 
førtidpension. 
Alle er velkomne uanset hvilken 
afdeling, man er tilknyttet 

Tilmelding:
I foredraget gives der en kort beskrivelse af, hvordan 
hjernen styrer bevægelser, og hvordan man studerer 
hjernen og bevægelser. Derpå gives nogle eksempler på en 
række paradokser inden for hjernens styring af bevægelser 
– blandt andet hvordan hjernen ikke alene kan kontrollere 
bevægelser baseret på sansesignaler, men behøver 
forudsigelser af, hvordan det føles at bevæge sig.

Forudsigelser er med til at give en følelse af, at vi har kontrol 
over vores egne bevægelser. Derpå gives nogle eksempler 
på, hvordan synet kan snyde hjernen, så man tror, at man 
bevæger sig på én måde, men i virkeligheden bevæger sig 
på en helt anden måde. Foredraget stiller spørgsmålstegn 
ved, om vi har en fri vilje til at styre vores bevægelse.

Forhåbentlig giver foredraget anledning til spørgsmål og 
diskussion af de konsekvenser, som det har for menneskets 
bevidste opfattelse af sig selv og dets bevægelser.

Foredraget er en del af Forskningens Døgn
Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til 
Forskningens Døgn. Formålet er at: 
• Hylde forskningens helt grundlæggende element af 

’nysgerrighed’
• Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med 

til at løse samfundets udfordringer
• Inddrage borgerne i forskning 

og skabe flere relationer mellem 
samfund og forskere

København d. 24/4 
kl. 14.00-15.00

Fordrag ved Mark 
Schram Christensen, 
Lektor, Københavns 
Universitet

GRATIS

Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er 7 døgn i 
videnskabens tegn. Det er: 
• en landsdækkende 

videnskabsfestival, der finder 
sted hvert år med cirka 700 
events og foredrag. 

• I 2019 finder festivalen sted fra 
den 24. - 30. april.

• Se mere her: www.forsk.dk/


