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Findes der

ukropslig
Viden

?
Typisk adskillelse
• Kropslig viden
• Færdighed

• Boglig viden
• Sætningsviden

….To slags viden
Kropslig
•
•
•
Automatik •
•
•
Non‐verbal
•
Handlinger

Kropslig viden
Knowing how
Implicit viden
Ubevidst viden
Automatisk viden
Non‐deklarativ viden
Non‐diskursiv viden

Boglig
•
•
•
•
•
•
•

Symbolsk viden
Knowing that
Eksplicit viden
Bevidst viden
Sproglig viden
Deklarativ viden
Diskursiv viden

Fleksibel
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….Kant (1724‐1804)

Grader af kropslighed
• Kropslig læring – som giver
bedre kropslig viden
• Gavner individet ved at
perfektionere handlinger

• Kropslig læring ‐ som giver
overførbar og dermed
generelt forbedret viden
• Gavner individet ved at
udvide vidensmængden

”[u]den sansning havde vi ingen genstand, uden forstand
kunne vi ikke tænke den.
Tanker uden indhold er tomme, anskuelser uden
begreber er blinde. Kun når de forenes, opstår
erkendelse..”
(KADRF)

Eksempel: Danny Macaskil

Spejlneuroner
Imitation

• http://www.youtube.com/watch?v=Z19zFlPah-o

Chaplins spejlneuron er aktivt på
samme måde, både når han
observerer Hitler udføre en handling
og når han selv udfører handlingen.

…4 E’er

Embodiment
Embeddedness
Enactive

Neuropsykologisk ’bevis’
• Aktivitet i sensoriske områder
– Under indlæring
– Under erindring

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.

’Kanel’
(fx læsning)

Extended
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’Ørnen ligger på reden’

Abstrakte genstande….
Reale genstande som vi har oplevet

Reale genstande aldrig har oplevet – dinosaurer

Ikke‐eksisterende, men realistiske genstande

Ikke‐eksisterende, urealistiske genstande

Kontributorisk & Interaktional
ekspertise

Interaktional
ekspertise
Introduceret i
Collins, H. & Evans R. (2002) The Third
Wave of Science Studies : Studies of
Expertise and Experience. Social Studies
of Science, 32(2): 235‐296.

Interaktional:
• Sproglige færdigheder
• Kan forstå og selv lave vittigheder, ironi og bidrage
fagligt med ideer

Collins, H. (2004). Interactional expertise
as a third kind of knowledge.
Phenomenology and the Cognitive
Sciences (3): 125–143.

(Sociologer, journalister, og videnskabsjournalister)

Collins, H. & Evans, R. (2007). Rethinking
expertise. Chicago: The University of
Chicago Press.
Collins, H. (Ed.). (2007). Case Studies of
Expertise and Experience: Special Issue
of Studies in History and Philosophy of
Science (Vol. 38).

Sociolog Harry M. Collins
Professor på School of Social Sciences på
Cardiff University

Kontributorisk:
• Ansøge om arbejde indenfor feltet
• Udgive artikler i fagtidsskrifter

Test for viden –
imitation games (Turing Test)
• Forsøgspersoner – ikke eksperter (i normal forstand)
og eksperter – bliver interviewet af en såkaldt
dommer, som selv er ekspert i praksis‐ekspert‐
forstand
Den interaktionelle ekspert er ikke
kontributorisk ekspert.

For at teste om ikke‐eksperten kan tale samme sprog
som eksperten

Han kan ikke smede, men han kan tale om
om at smede på samme måde som den
kontributoriske ekspert.
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Hvordan man holder balancen ned af Alpe
d’Huez ?

Dennis
Ritter ?
Jørgen
Leth ?

Regn
Den professionelle cykelrytter?

Imitation game ‐ Turing Test
• En ’interaktionel’ ekspert og en kontributorisk ekspert bliver
interviewet af en dommer, der selv er kontributorisk
ekspert.
• Farveblinde, perfekt gehør eller født blinde.

Collins, H., Evans, R., Ribeiro, R., & Hall, M. (2006). Experiments with Interactional Expertise. Studies in History and Philosophy of
Science 37(a), 656–674.

Hvordan meningsfuld?
”Embodied cognition”
• Giver længere lagring af hukommelse
• Flere læringskanaler – højere accessibilitet.

Opmærksomhed
‐ Bevidsthed

Thomas Moser
Professor på afdeling for læreruddannelse ved Høgskolen i Vestfold, Norge

Enhver institution bør løbende vurdere, om børnene får
tilstrækkelig meget plads og tid til at være kropsligt og sanseligt
aktive. Ikke fordi det at klatre i træerne og bevæge sig meget ude i
naturen automatisk vil forebygge eller løse alle potentielle
læringsproblemer eller forbedre intelligensen, men fordi erfaring,
der tilegnes på en aktiv og social måde, måske er noget mere
meningsfuld, noget rigere og dermed også lettere at kropsliggøre.

Fra ”Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber.” I T. Schilhab og B. Steffensen:
Nervepirrende pædagogik. Akademisk Forlag 2007: 120‐141.

Fysisk aktivitet og læring
‐ en Konsensuskonference november 2011 af
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
• Resultaterne viser bl.a., at progressiv, udfordrende træning
ikke alene forbedrer læringen, den øger også overførbarheden
af læringen, og træningen er samtidig ledsaget af mere udtalte
plastiske ændringer i hjernen end træning hvor
sværhedsgraden ikke tilpasses progressivt. Men det er
væsentligt, at træningen indebærer aktiv involvering og aktiv
opmærksomhed. Feedback er særdeles vigtig for indlæring.
• Men feedback skal gives på baggrund af nogle kriterier, der er
væsentlige for opgaven. Indlæringen forbedres med andre ord
af relevant ekstern feedback. Det er væsentligt for læringen, at
det feedback, der gives, er simpel og forståelig.
Ph.d., post doc. Jesper Lundbye‐Jensen
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Evnen til at sanse
& forholde sig til...

….Sanseløse????
Perceptuel fattigdom????

• De kropslige og perceptuelle erfaringer er nødvendige forudsætninger
• Bevidsthed om påvirkningerne – hvordan føles de?

Mentale håndtag
• Indre repræsentationer – ’snapshots’ erindringer
• Sprogliggørelse (i samtalen med en anden!!!)
• Varig adresse for oplevelsen – uden at have den egentlige oplevelse
Tænkning

?

kropsoplevelse

Hvad bør vi?
Udfordre børn med
•Al slags kropslig aktivitet
•Alle mulige slags lugte, lyde, bevægelser, smag, synsindtryk, berøringer.

Børn bliver klogere af at det regner på
dem eller at de fryser!
Og man skal tale med dem om det.
f.eks. om hvordan det føltes !

Fordi det skaber mening

Antoine de Saint‐Exupéry
De voksne elsker tal. Når man kommer og
fortæller dem om en ny ven, spørger de aldrig
om noget væsentligt. De siger aldrig: "Hvordan
lyder hans stemme? Hvad vil han helst lege?
Samler han på sommerfugle?" ‐ Nej, de spørger:
"Hvor gammel er han? Hvor mange søskende
har han? Hvor meget vejer han? Hvor mange
penge tjener hans far?" Først da tror de, at de
kender ham.

Men det begynder alt sammen med
sansningen og oplevelsen af sansningen
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