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Bakgrunn

• Økende interesse i «kroppslig læring»: Folkehelserapporten fra 2018 slår fast at skolen skal ha 
mer fysisk aktivitet. SEFAL (senter for fysisk aktiv læring) har utviklet mange aktiviteter for bruk på 
skolen.

• Læring skjer helhetlig. Hjernen og kropp er ikke atskilt (Johnson, 2007). Å tilegne seg kunnskap og 
ferdigheter er koblet til både  «experience» og abstraksjon (Sriraman & Wu, 2014, Dewey, 1958).

• Tema for master- og FoU-oppgaver. Det finnes ikke mye litteratur som er enkelt å forstå og 
samtidig har fokus på læring av matematikkunnskap og ferdigheter.

• Det er behov for forenkling av teorien om «embodied cognition».  

• Enkle modeller - kan være til hjelp til å implementere teorien i praksis.



Plan for foredraget

• Kroppslig læring – en enkel modell

• Et eksempel – Andreårsstudenter 1-7 – Tema symmetri

• Integrasjon av aktivitetsnivå og matematisk innhold – en modell



Om embodiment og min modell

Basert på internasjonal forskningslitteratur

• Sansene
• Kropp
• Språk
• Omgivelsene
• Overføring



Sansene

«Vi tenker (praktisk eller kognitiv) gjennom våre sanser»

(Radford m.fl., 2017)

Fem dominerende sanser: Syn, hørsel, luktesans, smaksans og følesans

• I matematikkundervisningen er syn og hørsel dominant.

• Følesans, den taktile og den kinestetiske sansen, kan bli viktig ved 
kroppslig læring.

• Lukte- og smaksans kan inngå i praktisk aktivitet – ev. tverrfaglig.



Kropp

Store og mindre kroppslige bevegelser kan hjelpe i tankeprosessen til å 
forstå og til å kommunisere (Wilson, 2020, Alibali & Nathan, 2012).

Hele kropp, gester med hender og fingrene, ansiktsuttrykk.

Eksempel: «Begrepet av en rett vinkel» kan visualiseres med hendene 
eller armer. Eller to elevene bruker hele kroppen.



Språk

Multimodal: skriftlig, muntlig, hverdagsspråk, matematikkspråk.

Kommunikasjon kan foregå verbal eller nonverbal (gester, mimikk, 
kroppsbevegelser)

Språk er essensielt for å kunne bygge bro mellom den kroppslige og 
den abstrakte matematikken.



Omgivelsene

“Environment”  - både det fysiske rommet og kulturelle/historiske kontekster

Læring skjer gjennom interaksjon mellom elevenes mentale prosesser og
omgivelsene (Wilson, 2002). 

I Regio Emilia-pedagogikken er “environment” det tredje viktigste element for læring (www. 
reggiochildren.it).

Fysisk: både klasserommet (eller uterommet) og selve materialene (papir, blyant, 
konkreter, pc etc.).

Kulturell/historisk: f. eks. kan den kulturelle og historiske konteksten av et plastikk-
hexagon gir en videre kontekst i læringsprosessen (Radford m. fl. 2017).



Overføring

Overføringen fra kroppslig kunnskap til kognitiv kunnskap er nødvendig 
for dybdeforståelse (Tall, 2008). 

Tall beskriver «the three worlds of mathematics» (Tall, 2004): 

kroppslig – symbolsk – formell. 

Han sier: «Mathematical thinking begins in human sensorimotor
perception and action and is developed through language and 
symbolism.»



Matematisk tema for aktivitetene

Vi valgte tema symmetri og kongruensavbildninger.

Tema geometri er basert på kroppslige erfaringer i rommet (Sriraman & 
Wu, 2014).

Mål: Bli kjent med egenskaper til speilsymmetri, rotasjon og 
kongruensavbildninger



Om aktivitetene

De ulike aktivitetene skulle dekke de ulike aspektene i modellen.

1. Rotasjon med tau: kropp (hele), sansene, omgivelsene, språk

2. Rotasjon med konkreter: kropp (hender), sansene, språk

3. Speiling med stort speil: kropp (hele), sansene, språk, omgivelsene

4. Speiling met et lite speil og konkreter/papir: kropp (hender), 
sansene, språk,

Presenterer bare 1., men 4. er brukt senere.



Rotasjon med tau

Rotasjonen 90 grader mot klokka rundt A. 

Deler av modellen som er brukt:

• Steds-, retnings- og synssansen

• Hele kroppen 

• Språk (nonverbalt og verbalt)

• Omgivelsene kan være et klasserom med fri plass på 
gulvet eller et uteområde. 

Alle faktorene bidrar til å forstå noen sentrale aspekter 
ved rotasjon: sentrum i rotasjon og avstand til sentrum blir 
bevart, rotasjonsretning kan være mot eller med klokka.



Overføring - Noen resultater fra før- og ettertest

Overføringen fra det 
praktiske nivået til språk 
ble øvd på i aktivitetene.

Overføring til 
symbolverdenen ble vist i 
ettertesten.



På hvilken måte skal det faglige innholdet i 
oppgavene være integrert i aktivitetene? 

Modellen er inspirert av taksonomien til Skulmowski & Rey
(2018) og kan hjelpe i planleggingen av læringsaktiviteter eller 
som verktøy til analyse av læringsprosesser i klasserommet.

Stafettaktiviteten med matematikkoppgaver har et høyt 
aktivitetsnivå, men lite/ingen integrasjon av matematikk. 

Rotasjon med tau-aktiviteten har et middels aktivitetsnivå med 
hele kroppen. Høy grad av integrasjon. Gjennom selve aktiviteten 
kan sentrale egenskaper til rotasjonssymmetri bli forstått.

Lite speil med konkreter har et relativt lav aktivitetsnivå (hender, 
sansene), men en høy grad av integrasjon av matematikk i selve 
aktiviteten.
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Kroppslig aktivitetsnivå



Noen spørsmål til å diskutere …

Kan elevene lære bedre/dårligere ved et høyt aktivitetsnivå?

Kan modellene jeg presenterte være nyttige å bruke
• I lærerutdannelsen
• For masterstudenter
• For lærer på skolen 

Takk for meg!
Send gjerne flere innspill til antje.meier@hivolda.no

mailto:antje.meier@hivolda.no
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