Theresa S. S. Schilhab, dr. pæd., Cand scient, BA, Phd., lektor
Center for Future Technologies, Culture & learning
Danish School of Education
University of Aarhus
Denmark
tsc@edu.au.dk

Naturlig læring

“Mary - farve-forskeren - kender til alle de fysiske fakta vedrørende farve. Det
indebærer også alle de fysiske fakta om viden om farve-erfaring hos andre
mennesker, fra den adfærd der udløses ved bestemte farveoplevelser til de
specifikke neurale aktiviteter, som bestemte farveoplevelser udløser. Hun har
imidlertid altid opholdt sig i et sort/hvidt rum og kan kun observere den omgivende
verden gennem en sort/hvid monitor.” (min oversættelse)

…..opvokset i et laboratorium
…..ved alt hvad der er at vide om farver
…..har aldrig oplevet dem

(Frank Jackson , 1982 i ”Epiphenomenal qualia”)

Mary – hjerneforskeren

Vil hun lære noget nyt?

Synet af en gul banan?
En rød rose?

Hvad sker der, når Mary slippes løs?

….Spørgsmål

•
•
•
•
•

Sansninger/krop
Direkte oplevelser
Andre mennesker
Sprog
Indre forestillinger

Individuelt

Forudsætter interaktioner

Socialt

Menneskers læring - interaktioner

•
•
•
•
•
•

– iPadskole
– Seattles tale
– Hvaler og matematik

Hvad er embodied cognition?
Interaktion og mønsterlæring
Kroppen i sproget
‘Det mentale nu’
Hvad vejer mest?
Praktiske eksempler

Program

• Er netop begyndt i et stort projekt, der
undersøger, hvordan vores
opmærksomhed påvirkes af omgivelserne

• Forsker i forholdet mellem tavs og
eksplicit viden og hvordan det bruges
didaktisk

• Phd om udviklingen af bevidsthed hos
fortidsmennesket

• Jeg er neurobiolog ….nervecellerne er
‘læringsceller’…altså har den
specialopgave i kroppen at erindre
tidligere begivenheder. De reagerer
afhængig af, hvad de bliver udsat for.

Min baggrund

mønstergenkendelse

Læring på grund af
diversitet
kompleksitet

Maxine Sheets-Johnstone (Sheets-Johnstone 2011, p. 455)

Forestil dig fx en regnorm, der presser kroppen mod
jorden, mens den kravler.
De
” umiddelbare omgivelser er konkret
uforudsigelige; …knolde her, glathed der, fugtighed
her, hårdhed der osv. osv. (min oversættelse).

Professor i filosofi,
University of Oregon
& professionel danser

”Når jeg holder en kop varm kaffe i hånden, formes mine fingerspidser fysisk i
forhold til kurven på koppen. Bestemte nerver i fingerspidserne aktiveres ved
denne formændring i fingerspidserne. Samtidig opvarmes huden i spidserne på
grund af overførsel af varme (molekylernes hastighed) fra porcelænet til fingrene.
Andre nerver, upåvirkede af form, er følsomme overfor varmeændringen i fingrene.
De aktiveres af opvarmningen. Hvis jeg samtidig presser med hånden om koppen
vil helt andre nerver i spidserne og i håndleddet fyre som respons på
trykforøgelsen” (Cashman, 2008, s. 51)

Cashman, T. (2008). What connects the map to the territory. In J. Hoffmeyer (Ed.), A legacy for living
systems. Gregory Bateson as precursor for biosemiotics (pp. 45-58). Copenhagen: Springer.

Interaktion & nervecellers følsomhed

Ydre
verden

Mønster

Interoception

Indre
verden

Mønstergenkendelse

Hukommelse

“Brains are organs which evolved to support whole organism
functions that are critical to persistence and reproduction. They
are not arbitrary, general-purpose, information-processing devices.
Everything about them grows out of, and is organized to work in,
service of the organism and the teleodynamic processes that
constitute it.“ (Chapter 15, paragraph 4, top)

Terrence Deacon (2012). Incomplete Nature: How Mind Emerged from
Matter. W. W. Norton.

Hjernen er ikke noget i sig selv

(min oversættelse)

“Når en genstand eller en begivenhed opleves,
aktiveres ‘detektorer’ i relevante neurale
systemer. Under visual processering af en cykel,
fyrer for eksempel neuroner for kanter og
overflader, mens andre fyrer for farve,
konfigurative egenskaber og bevægelse. Det [..]
repræsenterer genstanden i synet.
[A]ktiveringsmønstre i andre sensoriske
modaliteter repræsenterer, hvordan cyklen lyder
og føles. Aktiviteten i det motoriske system
repræsenterer handlinger på cyklen. Aktiviteter i
amygdala og det orbitofrontale område
repræsenterer affektive reaktioner.”

Barsalou, L. W. (2009). Simulation, situated conceptualization,
and prediction. Phil. Trans. R. Soc. B 364, 1281-1289

Kognitionens maskinrum

(min oversættelse)

Shaun Gallagher
Neurophenomenology

Extended

“Et stigende antal forskere er begyndt at hævde, at en
organismes tænke-evner understøttes delvist af handlinger
og håndtering af omgivelserne og komplicerede
forbindelser, der breder årsagen til tænkningen ud over
organismer og structurer I deres fysiske, sociale og
teknologiske omgivelser.”

…Konference i oktober 2007

Embeddedness

Enactive

Embodied

Den kropslige drejning…4 E’s

Godden, D. R., & Baddeley, A. D. (1975). Context-dependent memory in two natural
environments: On land and underwater. British Journal of Psychology, 66(6), 325-331.

Hukommelse for vilkårlige sætninger under forskellige vilkår

Rum og dykkere i vand og på land

Pulvermüller, F. (2011). Meaning and the brain: The
neurosemantics of referential, interactive and combinatorial
knowledge. Journal of Neurolinguistics. doi:
10.1016/j.jneuroling.2011.03004

(Pulvermüller, 2011, s. 10, studie om danske
børns første ord af Wehberg, et al., 2007).

“…den voksne benævner
objektet, mens barnet fokuserer
og retter opmærksomheden mod
det” (min oversættelse)

• Konkrete fænomener
• ‘Word-object’ paradigme
• Sansning og kropslig
aktivitet

Wehberg, S., Vach, W., Bleses, D., Thomsen, P., Madsen, T. O.
& Basbøll, H. (2007). Danish children's first words: Analysing
longitudinal data based on monthly CDI parental reports. First
Language 2007 27: 361

Konkrete interaktioner – kroppen i sproget

“The representation of
meaning from linguistic
input is a dynamic
process involving
malleable perceptual
representations rather
than the mechanical
combination of discrete
components of
meaning”, p. 170

”Jægeren så ørnen i reden”

Zwaan, R. A., Stanfield, R. A., & Yaxley, R. H. (2002). Language
comprehenders mentally represent the shapes of objects. Psychological
Science, 13(2), 168–171.

”Activation of primary
olfactory areas by words with
olfactory semantic associations
supports the idea that perceptual
information associated with the
reference of a word is important
for its neural representation”, p.
908.

• Vurdering af sætningers betydningsindhold

González, J., Barros-Loscertales, A., Pulvermüller, F., Meseguer, V., Sanjuán,
A., Belloch, V. and Ávila, C. (2006), Reading cinnamon activates olfactory
brain regions, NeuroImage, 32, 906-912.

• Begrebslig viden (fx i læsning) af ’kanel’

Ord simulerer verden

Schilhab, T. (2017)
Derived embodiment in
abstract language.
Cham: Springer

Linguification

Schilhab (2017).
Derived embodiment
in abstract language.
Cham: Springer

bottom-up

+

Tid

Indre
repræsentation

Indre repræsentation

Eksterne stimuli
Smag, lugt, lyd
udseende

top-down

Fra ydreverden- til indreverden-styring

Fraværende

Virkelig verden

Ord til verden

Skift fra ydre til indre repræsentation

Williams & Bargh, 2008, Science, 322, 606-607

Stimulerer forsøgspersoners
tilbøjelighed til at vurdere en ukendt
person som mere eller mindre ’varm’
på en personlighedsskala

Kolde og varme drikke

Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010). Incidental haptic sensations influence social judgments and
decisions. Science, 328: 1712-1715.

• Taktile oplevelser med hårdhed er associeret med begreber for
stabilitet, robusthed og strenghed.
• Eksperiment: Forsøgspersoner blev passeret i hårde eller bløde
stole og observerede en samtale mellem det de troede var en
ansat og en chef.
• Forsøgspersonerne evaluerede den ansattes personlighed ud fra
en skala fra positiv (for eksempel venlig) til hård/streng (for
eksempel ubøjelig).

Påvirkningen ved at sidde

Når man smiler vurderer man
vittighederne som sjovere, end når
smilet er blokeret

Resultat

For at fremkalde negativ affekt skal
forsøgspersonerne bevæge de to
mærker tættere på hinanden.

Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting
and facilitating conditions of the human smile: a
nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis.
Journal of personality and social psychology, 54(5), 768.

Manipulation af ansigtsmuskulatur

Påvirkninger
• Online
• Ofte eksterne
• Ikke-bevidste

Resonans – bottom-up

Barrett, L. F. (2009). The future of psychology. Perspectives on Psychological Science.4(4): 326-339.

Barrett (2009, s. 330, min oversættelse).

• Disse tre kilder - fornemmelser fra verden, fornemmelser fra kroppen, og
tidligere erfaring - er hele tiden til rådighed, og de udgør tre af de
grundlæggende aspekter af alt mentalt liv."

Før - offline

Nu - online

"Hvert øjeblik af vores vågne liv, realiserer hjernen mentale tilstande og
handlinger ved at kombinere stimuleringer fra tre kilder:
• sensorisk stimulation, der er opsnappet fra og refererer til verden udenfor
huden (den eksteroceptive sensoriske vifte af lys, vibrationer, kemiske
signaler etc.),
• sensoriske signaler fra kroppen, der opretholder hjernen (somatovisceral
stimulering, også kaldet interoceptive sensoriske signaler eller ’det indre
miljø’),
• og tidligere erfaring, som gøres tilgængelig ved reaktiveringer og
reinhiberinger af sensoriske og motoriske neuroner (dvs. hukommelse).

”Det mentale nu”

• Måles med kropsbevidsthedsspørgeskema og hjerteslag.
• Mennesker som er særligt følsomme
overfor deres indre stimuli viser
kraftigere kropseffekter.
• Spørgsmål ved tungt og let clipboard.
Hvor mange euro de tror de behøver
for at købe i 6 forskellige valutaer

Häfner, M. (2013). When body and mind are
talking: Interoception moderates embodied
cognition. Experimental psychology, 60(4),
255-259.

Interoception – indre
kropsfornemmelse

Sheckley,
B.and
G. Bell,
andS.Bell,
S. "Experience,
(2006). "Experience,
and learning:
Implications
forfor adult
Sheckley, B. G.
(2006).
consciousness, consciousness,
and learning: Implications
for instruction."
New directions
and continuing education
110: 43-53.for adult and continuing education 110: 43-53.
instruction."
New directions

dannes….inkluderes i systemet
ikke kun eksplicitte
(restauranten i Belize,
Omgivelser
Krop associationer
Hukommelse
hvor du fik den bedste kaffe nogensinde) men også de finere nuancer i duften,
Bevidst i skummetKaffesmag
Nydelse
Belize forbundet med den
farvevariationer
i toppen af koppen
og endda finesserne
brunøjede
tjener, der serverede
for dig. DisseKropsholdning?
implicitte associationer
Ubevidst
Kaffeskum
Tjener? lagres som tavs
viden”. (Min oversættelse)

• Der er noget, der er bevidst
“For eksempel, når du tager en tår af din kaffe bliver du bevidst om …et hurtigt skift i
• temperaturen
Der er noget,
i munden.der
Hvis er
det ubevidst
at drikke kaffe er en del af din normale rutine, vil de
sammen
mange gange.
gentagelsen vil et varigt
• involverede
Der er neuroner
noget,fyre
der
stimulerer
nuGennem
(online)
neuralt system, der repræsenterer episoden vokse frem“.”
• ”Når
Der
er noget, der stammer fra hukommelsen (offline)
varige systemer, der koder for en begivenhed som ‘at drikke kaffe’,

Hvert øjeblik vi oplever……

Altid fler-niveau aktivitet

https://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory

Begrænset kapacitet
‘The magical number 7’

Arbejdshukommelse (Working memory) er et kognitivt system med
begrænset kapacitet og ansvarligt for midlertidig lagring af information der er
tilgængelig for processering. Arbejdshukommelsen er vigtig for ræsonneren,
beslutningstagning og adfærd.

Bevidsthed og ikke-bevidste stimuli

Kræver kræfter og udmatter mentalt...

Nødvendigheden af at rette opmærksomheden
på og fiksere den på bestemte stimuli, mens
andre stimuli undertrykkes.
Fokus på en stimulus og ignorering af alt andet

Indre spotlight på mentalt
indhold

Voluntary attention

Kontrolleret opmærksomhed

Schilhab (2017).
Derived embodiment
in abstract language.
Cham: Springer

bottom-up

+

Tid

Indre
repræsentation

Kræver massiv træning

Indre repræsentation

Eksterne stimuli
Smag, lugt, lyd
udseende

top-down

Fra ydreverden- til indreverden-styring

Fraværende

Virkelig verden

Skift fra ydre til indre
repræsentation – sprog som
eksempel

‘‘strange things, moving things, wild animals, bright things, pretty things, metallic things,
words, blows, blood, etc. etc. etc.’’ (James, 1892, p. 88).

• William James skelner mellem involuntary og voluntary attention
på dansk: stimulusbetinget og kontrolleret opmærksomhed.
• Opmærksomhed, der ikke kræver anstrengelse – dvs. ‘‘looking to
discover what is going on’’
• Eksempler er (ifølge James):
“Mærkelige ting, ting der bevæger sig, vilde dyr, skinnende ting,
smukke ting, ting af metal, ord, eksplosioner, blod, etc. etc.

Opmærksomhed og kognition

Større korrelat
Rigere oplevelse
Mindre anstrengende

Mindre korrelat
Svagere oplevelse
Mere anstrengende

• Involuntary & online stimuli
• Voluntary & offline stimuli
• Konkrete krykker vs. mental
styring

Online vs. Offline stimuli

Kaplan, S. & Berman, M. G. (2010). Directed attention as a
common ressource for executive functioning and selfregulation. Perspectives on Psychological Science, 5; 43-57.

• Spise radiser i stedet for lækkerier eller
undertrykkelse af følelser, gør det sværere
at holde koncentrationen om puslespil.

– følge (mentale) regler
– modstå fristelser (inhibere online)

• Selv-regulering

Selv regulering - mental udmattelse

•
•
•
•
•

– Sproglige kompetencer

Stimuleringens styrke
Grad af vane (e.g. affordances)
Den lærendes/barnets alder
Individets personlige erfaring
Individets ‘mentale rettethed’

Bevidst kontrol
Metakognition

• Evne til at ‘føle’ indre
landskab
• Evne til at fastholde
mentale billeder
• Evne til at veksle mellem
bottom-up og top-down

Hvad vejer mest i vores nu?

• IPad skoler i hele Gladsaxe kommune
• Fokusgruppe & enkelt-interviews med 10
elever (5 piger)
– første (7–8 år)
Hvad sker der med pauserne,
– femte (11–12 år)
når omgivelserne ændres
med iPads?
– seks (12–13 år)
– ottende (14–15 år)
– niende (15–16 år)

iPads i Gladsaxe

• Ændringer i embodiment (affordances, særligt 5. klasse)
• Ændringer i selv-regulering (særligt 5. og 8. klasse)
• Ændringer i læsning (særligt 1. klasse)

Fokus: Effekter ved introduktion af iPads

•
•
•
•

http://www.har.com/newterritory/masterplan_22

Inspektør og viceinspektør havde ingen erfaringer
Derfor opfindelse af nye praksisser
Lærerne organiserede sig i discipliner
Hvilke apps til hvad og hvornår

Nyt territorium – opbygningen af et nyt
vidensområde

• “Jeg havde ingen at tale med….Når jeg forsøgte at tale med
dem, så var de alle sammen bare optagede af deres iPad.
Hvad det viser er, at hvis jeg ikke selv spiller på min iPad så
er det lissom, er jeg virkelig den eneste, der ikke er optaget
af min iPad?“

• “Mine bedste venner er 5 piger …det er svært at lade være
med at spille med dem på iPad’en. Men det føles som om, at
det er det eneste vi gør, og det er virkelig trist, fordi vi
plejede at være uden for hele tiden.”

• Social reorganisering

Mellemskolen - 5. klasse (11–12 år)

Schilhab, T. (2017). Impact of iPads on Break-Time in Primary Schools-A Danish context. Oxford Journal of
Education

”..du føler lissom…den er
lige ved siden af, så det er
svært ikke bare at spille i
pausen og du ved den er
der, gemt i rygsækken. Det
føles som om, du ikke kan
gøre noget uden den.”

Børnene fra Gladsaxe

• “…nogle gange, hvis der kun er måske 7 minutter tilbage af frikvarteret,
så er der ikke mange, der gider at begynde, så svarer de bare…vi har
ikke rigtig tid, skal vi ikke bare spille på iPad?”

Pausens længde bestemmer iPadens betydning

Dreng 1: Nogle elever hører ikke efter, men spiller på iPad.
Pige: …de bliver ligesom besat.
Dreng 2: De bliver sure på læreren og gemmer den under
bordet, mens de spiller. De fleste lærere ser det ikke, når de står
midt i klassen, for eksempel.
Interviewer: Hvornår sker det [spil eller texting]?
Pige: Når læreren forklarer noget, der er kedeligt.

Distraktion i timerne (5. klasse)

Høvding Seattle (See-ahth),
1786-1866,
Nordvestkystindianer af
Suquami-stammen

”Den store hvide høvding i Washington sender os et tilbud og sine venlige
hilsner. Det er pænt af ham, for vi ved han ikke behøver vores venskab. Den
store hvide høvding vil købe vores land.
Hvorledes kan man købe himlen og jordens varme? Tanken er os fremmed.
Hvis vi ikke ejer luftens friskhed og vandets glitren-hvorledes kan de så købe
den? Hver en del af denne jord er hellig for mit folk. Hver skinnende grannål,
hverBY-SA
sandet
hvert tågeslør i den dunkle skov, hver lysning og hvert
(CC
3.0, strand,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=285298)
summende insekt forbliver hellig i mit folks minder og tanker. Saften, der
stiger op i træerne bærer den røde mands erindring.”

Schilhab, T. S. S., Petersen, A. M.
K., Sørensen, L. B., Gerlach, C.
(2007).
Skolen i skoven. Danmarks
Pædagogiske Universitetsforlag:
København.

”Det sker ikke så tit, men i dag har Naturklassen bøger med
i skoven. En smukt udsmykket udgave af indianerhøvdingen
Seattles tale til de hvide; Jorden er vor moder. To og to
finder eleverne et godt sted, hvor de læser bogen højt for
hinanden. Jeg lister mere eller mindre lydløst rundt med
digitalkameraet. Det er et godt tegn, at de bare læser
videre, når jeg fotograferer ”

Høvding Seattle, Rødkilde skole og rum

Da han rejste sig, var vi allerede på vej
ind i en ganske speciel højtidelig
stemning. Skabt af dagens øvrige
oplevelser, vandreturen gennem
skoven, samtalerne,
fællesskabsfølelsen, Seattles ord,
solskinnet, varmen, træernes lange
skygger på de første efterårsblade. Vi
kender Morten. Ved hvornår han
optræder, pjatter, er alvorlig. Vi kunne
høre, se og mærke ændringerne i hans
ansigtsudtryk, gestik og stemme. Vi var
tilstede med vores sanser fulde fem.

Rum, stemning og indhold i
Seattle’s tale

Det blæser på Brøndby Strand. Østenvinden hyler: ”Hvad laver I her?”
Vi kalder eleverne sammen. Det går hurtigere end det plejer. ”I skal tegne jeres hvaler i
sandet i naturlig størrelse. De skal ligne. Vi skal kunne se, hvad det er for en slags hval, I
har arbejdet med.”
Er det lærernes ramme alvor? Eleverne forstår godt opgaven, men de tror ikke rigtig deres
egne ører. De brokker sig ikke, men én taler på alles vegne, da hun siger:
”Gid jeg havde en blåhvals spæklag!”
Den bemærkning får ikke en beslutsom matematiklærer til at vakle. Lasse kæmper bravt
for at holde fast på et blafrende A3 ark med et billede af en kaskelothval.
”Se her! I får et billede af jeres hval at kigge efter. Her står også, hvor lang den er i
virkeligheden. Vi har målebånd til alle grupper. Er der nogle spørgsmål? Så er det bare at
gå i gang.”

Matematik, volumen og vand

http://www.soniashomalzadeh.com/projects/

Klimadebatten og vores biologiske plads

(Lasse Bak Sørensen og Anne Mette Kaae Petersen, Rødkilde Skole)

• Bent Hallers Kaskelotternes sang.
• Rumfanget af hvaler
• Hvis hvalen er 30 meter lang, hvor stort er så hovedet,
munden, øjet og halen?

Hvaler på strand

http://www.soniashomalzadeh.com/projects/

Klimadebatten og vores biologiske plads

(Lasse Bak Sørensen og Anne Mette Kaae Petersen, Rødkilde Skole)

• Bent Hallers Kaskelotternes sang.
• Rumfanget af hvaler
• Hvis hvalen er 30 meter lang, hvor stort er så hovedet,
munden, øjet og halen?

Hvaler på strand

