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Fact of life

• Vi är skapade i och för 
naturen

• Vi lär oss – som om vi 
fortfarande levde i naturen

• Hur anpassar vi oss?



• Neurobiologisk grund –
– Neurofysiologi i organismer

- från neuroner till beteende
• PhD och filosofi

– Medvetande och tyst 
kunskap och påverkan på 
lärande - språk, kultur, 
socialisering

• Dr pæd.
– Operationalisering av 

neurovetenskap – en ny 
lärandeteori

• Forskning om
– Utomhusskola – lärande i 

och med naturen
– Naturvetenskapligt lärande 

& teknik
• Naturlig teknik

– Barn tar med sig digitala 
verktyg till naturen



Vi människor tillhör naturen och det naturliga...

• Människor blev 
"människor" (homonoider) 
- åtskilda från människo- 
apor för cirka 6 milj år 
sedan.

• Vi blev stående (tvåbenta) 
för 3,7 milj år sedan

• Grottmålningar går tillbaka 
ungefär 35 000 år (t.ex. 
Chauvet-grottan och 
Altamira)

• Övergång från 
jägare/samlare till 
civilisation för cirka 10 000 
år sedan.

• Vår lärandestruktur är 
historiskt definierad

Oiginal TimVickers 
English Wikipedia. – 
Överförd från 
en.wikipedia till 
Commons., Public 
Domain, 
https://commons.wiki
media.org/w/index.php
?curid=2785168

De som inte kan jaga, samlar- 
de som inte kan jaga eller 
samla, undervisar



Jordens och människans naturhistoria

By Dan Piraro (Bizarro.com)



Vi är designade för att lära oss av
 kroppsliga upplevelser

som aktiverar sinnen, muskler, känslor 
och sinnesstämningar



Motpolerna - kropp och sinne
T.ex. Plato och Descartes 



The embodiment turn…the 4E´s
Det förkroppsligade paradigmskiftet

Embodied

Embedded
Enactive Extended

Shaun Gallagher - neurofenomenolog

Konferens oktober 2007 
"Ett varierande och växande antal forskare hävdar nu 
att en organisms kognitiva förmågor delvis utgörs av 
proprioception (kinestetik), handling, miljöanpassning 
och invecklade kopplingar som sprider kausaliteten 
över organismer och strukturer i deras fysiska, sociala 
och tekniska miljöer."

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVzZfanIbhAhUixosKHZRiBlMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fanticsland.com%2Fblog%2F2017%2F03%2F10%2Fkeeping-your-kids-from-being-too-immersed-in-technology%2F&psig=AOvVaw0fPRyjLdGkY5VONGfk-gr2&ust=1552810648840910


Cognition is embodied
Kognition inuti vår kropp 

Hjärnor är organ som har utvecklats för att stödja hela 
organismens funktioner som är avgörande för uthållighet 

och reproduktion. De är inte godtyckliga, generella, 
informationsbehandlande maskiner. Allt som kommer ur 
dem, och som är strukturerat i dem, är till organismens 

fördel.” (kapitel 15, stycke 4, överst)

, top) 

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



Cognition is enactive
Kognition är förkroppsligat genom 

kroppsliga upplevelser
• Vi lär oss om världen 

samtidigt som vi ställer 
frågor med hjälp av våra 
kroppar

• Hur fungerar trappor?
• Vad händer när vi vänder 

stenar på vattenytor?
• Eller krama snöflingor hårt?
• Vi försöker interagera hela 

tiden



• Kontinuerligt utforskande och 
interaktion skapar vägar vi rör 
oss längs - vanor

• Miljöer stödjer särskilda 
handlingar och tankar

• Både sociala och fysiska miljöer

• Omgivningen utformning som 
stöd, Eleanor J. Gibson - 
Affordance Theory

Cognition is embedded - Physically & socially
Kognition får aktivt stöd av miljön som vi befinner 

oss i - Fysiskt & socialt



Cognition extended
Utomkroppslig kognition

"Världsliga saker beter sig 
annorlunda än saker i tanken. 
Till exempel kan yttre 
representationer utökas i 
rymd…de kan hanteras på olika 
sätt; de kan dupliceras manuellt 
och ordnas om. De kan delas 
med andra människor.
Applikationer kan användas på 
dem. Dessa skillnader mellan 
interna och externa 
representationer är otroligt 
betydande. Det är just det som 
gör interaktivitet så intressant.”

Kirsh, D. (2010). Thinking 
with external 
representations. AI & 
society, 25(4), 441-454.



4E’s rekommendation för inlärning
• Embodied & Enactive (kroppslig)

– Stimulans av tänkandet genom rörelse och 
interaktion

• Embedded (miljö)
– Fysiska och sociala miljöer skapar möjligheter för 

inlärning
– Några av dem är redan etablerade
– Nya kan skapas och därmed stabilisera lärandet

• Extended (utomkroppslig)
– Användning av särskilda verktyg, manipulationer 

som förlänger det inre till det yttre och förstärker 
repetition (genom olika representationer)



Känsel skapar upplevelser av världen

”När jag håller en kopp hett kaffe i handen är mina fingrar fysiskt 
gjorda för att kröka sig efter koppens form. Vissa nervändar i 

fingerblomman aktiveras av denna formförändring i fingertoppen. 
Samtidigt värms fingerblommornas hud upp av överföringen av 

värmen (molekylernas hastighet) från porslinskoppen till fingrarna.” 
(sid. 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.



Mönsterigenkänning för sinnesintryck

När en händelse upplevs aktiverar den 
funktionsdetektorer i de relevanta neurala 
systemen. Vid visuell bearbetning av en cykel, 
till exempel, skickar neuroner signaler för 
kanter och ytor, medan andra skickar signaler 
för färg, egenskaper och rörelse. 
Helhetsmönstret över detta hierarkiskt 
organiserade och distribuerade system 
representerar genom synintrycket. Analoga 
mönster av aktivering i andra sensoriska 
modaliteter representerar hur cykeln kan låta 
och kännas. Aktiveringar i motoriska system 
representerar att du cyklar (rörelse). 
Aktiveringar i amygdala och frontala områden i 
hjärnan representerar affektiva 
(känslomässiga) reaktioner."

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



Språk- och begreppsförståelse 
lärs in på liknande kroppsligt sätt



"... Ord-objekt-inlärningsparadigmet 
– vuxna som namnger föremål 
medan barnet fokuserar på och 
uppmärksammar dem"

(Pulvermüller, 2012, p. 432).

Pulvermüller, F. (2012). Meaning and the brain: The 
neurosemantics of referential, interactive, and combinatorial 
knowledge. Journal of Neurolinguistics, 25(5), 423-459.

Konkreta interaktioner – kroppsspråket
• Konkreta föremål
• Händelser, förekomster, saker, 

förnimmelser, kroppslig 
upplevelse

• "Ord-objekt" paradigm

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



Schilhab, T. (2015). 
Doubletalk–the biological and 
social acquisition of language. 
Biologically Inspired Cognitive 

Architectures, 13, 1-8.

Extended Embodied 
incl. senses

Fysisk miljö

Social miljö

Enactive
Situerad begreppsförståelse

Ljudet av 
en banan

Associationen 
av en banan

Affektiv 
upplevelse

Ansikt- 
uttryck

Upplevelsen 
av en banan

Relationer 
till “banan”



Minnen av konkreta 4E-erfarenheter är 
grunden för hur vi förstår och pratar om 
det vi lärt oss.

4E-förankring stärker inlärningen



Externa stimuli
smak, lukt, ljud
textur

Intern 
representation

4E situation 

Frånvaro of 4E 
situation

 Extern till intern representation

Tid

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



’The ranger saw the eagle in its nest’”Aktivering av primära
doftområden genom ord 
med doftsemantiska 
associationer utgör ett 
stöd utifrån idén att 
perceptuell information 
associeras med 
referensen till ett ord är 
viktig för den neurala 
representationen.” , p. 
908.

Simulering för kognition

• Begreppsmässig (som vid läsning) kunskap 
om kanel 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.

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



När du lär dig om kaffe (eller matematik!)
Lärandesituationer - exempel på aspekter

• Den inre känslomässiga upplevelsen 

• Den yttre upplevelsen av lukt, smak, kaffets 
konsistens, miljön

• Upplevelsen av händer, läppar, hur man sitter

• Upplevelsen av den kulturella inramningen –
- Allvar, lycka, fritid, hängivenhet etc

• Den språkliga inramningen

• Tidigare erfarenheter som grund för 
förväntningar

•



“For example, when you sip a cup of 
coffee you are conscious of ….a rapid 
shift in the temperature of your mouth. If 
drinking coffee is part of your regular 
routine, the neurons involved would fire 
together many times. Through repetition, 
a durable FTWT circuit ….would be 
formed. “

Alltid flera aspekter på kunskap

Varje ögonblick av att uppleva...

Extens miljö Intern miljö Minne

Medvetet Smak av kaffe Glädje Belize (landet)

Omedvetet Kaffets skum Kroppshållning Kaffestunder
Simuleringar

• Något är medvetet
• Något är omedvetet
• Något kommer att stimuleras av ögonblicket 
• Något kommer hämtas från minnet

Minne på två sätt
• Nervbanor relaterade till 

nuet
• Nervbanor utan relation till 

nuet



Ta med sig från 4E?
• Vi deltar alltid i ett 

förkroppsligat samtal med 
världen

• Vi blir det vi har blivit 
utsatta för

• Vårt nuvarande tänkande 
och mentala tillstånd 
påverkas av miljön

• Vår kunskap består av 
många aspekter – och 
denna kunskap kan utlösas 
av många aspekter

• Vi lär oss utifrån tidigare 
erfarenheter

Alla ägar 
bär till 
Rom



Allt lärande – alla skolämnen 
utvecklas under 4E-förhållanden

Och bör inkludera
Embodiment, Enactment, fysisk och social 

Embeddedness & Extendedness



Med stigande ålder - språk och fantasi 
dominerar som undervisningsverktyg

Berättelser, instruktioner, samtal, förklaringar
Vi missar aktiv användning av fenomenen embodied, 

enacted, physical embedded & partly extended



Uppmärksamhetssystem
• William James skiljer på ofrivillig och viljestyrd uppmärksamhet
• Ofrivillig uppmärksamhet behöver mycket lite självreglering
• Exempel är (enligt James):

"konstiga saker, rörliga saker, vilda djur, ljusa saker, vackra saker, 
metalliska saker, ord, slag, blod osv. etc. etc.'' (James, 1892, s. 88).

Förr ägnades uppmärksamhet åt hot, nöjen och nya fenomen
(Sood & Jones (2013). On mind wandering, attention, brain networks and meditation. Explore, 9, 136-141.



Viljestyrd uppmärksamhet

Inre  representation

Att kontrollera och fixera 
uppmärksamhetsresurser riktade mot särskilda 
stimuli samtidigt som man aktivt 
försummar/undertrycker andra stimuli

Kräver kognitiv styrka och tröttar ut mentalt...



Naturen erbjuder en generös 
inlärningsmiljö

• Naturen är av sig självt meningsfull

• Våra sinnen blir igångsatta

• Naturen erbjuder högt i tak

• Det finns inte en rätt väg eller snäva 
regler för hur man ska bete sig

• Fysiska och sociala tillgängliga 
utrymmen där barn passar in



Språklig förmedling av kunskap

Beror på viljestyrd uppmärksamhet



Mentala representationer kräver hårt arbete



Koncentrationen tröttar ut mentalt

– Koncentration beror på självreglering 
• Följer regler

• Hämmar distraktioner och frestelser

• T.ex. När du bantar – matteproblem blir 
svåra att lösa

Kaplan, S. & Berman, M. G. (2010). Directed attention as a 
common ressource for executive functioning and 

self-regulation. Perspectives on Psychological Science, 5; 
43-57.



Elever blir mentalt utmattade i skolan 
och de blir avskärmade från resten av  

världen



Attention Restoration Theory
(Kaplan & Kaplan, 1989)

Stress Reduction Theory
(Ulrich, 1984)

• Psykologisk forskning visar att 
naturen återhämtar våra kognitiva 
resurser - stödjer lärande



Utdöende av erfarenhet
Gaston, K. J., & Soga, M. (2020). 
Extinction of experience: The 
need to be more 
specific. People and 
Nature, 2(3), 575-581.
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Anknytning till naturen

Förlust av intresset av 
och villighet att skydda 
naturen

Förlust av kontakten med naturen
(försvinnande erfarenhet)

Förlust av möjligheten 
och motivationen att ta 
han om naturen

https://www.mixcloud.com/Gaaskin/when-the-nature-calls-1/


Hur upplevde barn naturen förr?

● Barn jobbar inte
● Fungerar inte med 

bröder och systrar
● Följer inte livets väg
● Hjälper inte till
● Lär sig inte hantverk
● Är inte självständiga
● Är institutionaliserade



• Naturen som tillgänglig lärmiljö hjälper oss
• att nyttja potentialen för 4E-inlärning mycket bättre 

än vad som är möjligt i klassrummet
• att förankra undervisningen som du kan prata om - 

som visas i exemplet "banan".
• att låta många aspekter vara involverade, vilket 

hjälper även utmanade elever

• Naturen återhämtar oss från viljestyrd uppmärksamhet
• Stimulerar ofrivillig uppmärksamhet
• Rekapitulerar och bearbetar inlärningen
• Håller eleverna aktiva – levande och motiverade
• Det öppna rummet stimulerar till samtal och 

samarbeten som inkluderar utmanade elever
• Barn måste knyta an till naturen – för att kunna ta 

hand om naturen och agera på ett hållbart sätt

Hur stödjer naturen lärandet?



Tack för uppmärksamheten!


