
Læreprosesser?

I strategiplanen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» skrives det en god del om «estetiske læreprosesser». Det er for 
tiden også flere ulike instanser som arbeider med å forklare hva det er, bl a en forskergruppe ved USN. Vi er spent på å se resulta-
tet av deres arbeid.

Jeg har alltid vært skeptisk til begrepet «estetiske læreprosesser». Jeg er ikke motstander av hverken estetikk eller læring, men av 
å bruke et uttrykk som få egentlig vet hva betyr. Et gammelt råd er å sette prøve på svaret – hvis vi tenker oss det motsatte, hva 
får vi da? Det motsatte av «estetiske læreprosesser» kan være to ting: enten er det «uestetiske læreprosesser», altså stygge eller 
frastøtende læreprosesser (noen ville nok finne på å mene at det er riktig, men…). Den andre måten å sette opp det motsatte på 
er «anestetiske læreprosesser» dvs at du er bevisstløs når det foregår.  

Mitt poeng er at alle prosesser hvor det foregår læring har elementer av sanselige opplevelser. Derfor vil det være av stor be-
tydning – særlig for alle de som ikke er en del av «menigheten» - å finne andre ord og begreper som tydeligere beskriver hva vi 
mener.

Strategiplanen «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» nevner «estetiske læreprosesser» 14 ganger. På de fleste stedene 
står det sammen med «praktiske arbeidsmåter». Men, er det ikke «praktiske arbeidsmåter» vi egentlig er ute etter? Er ikke det 
et bedre, mer forklarende og anvendelig begrep? Når vi arbeider praktisk – med hendene, føttene, ja hele kroppen, setter vi alle 
sanser i beredskap – fordi vi er nødt for å tenke og reagere samtidig som vi utfører en handling.

Mitt forslag er derfor: la oss bruke begrepet «praktiske arbeidsmåter». Og så kan det kobles til den konkrete situasjonen og la oss 
velge den arbeidsform/metode som er best egnet til formålet.

Lennart Johansson
daglig leder,
Kunst og design i skolen 
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