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Potentialet i

Hvad betyder æstetiske læreprocesser
for børns læring?
Børnene …
•
får lystfulde oplevelser. At kunne
udtrykke sig gennem billedkunst,
drama og musik er lystfuldt og
er ofte en meningsfuld og positiv
oplevelse i sig selv. Her er der
mulighed for at opleve flow og
forsvinde ind i en handling, der
ophæver tid og sted.

læreprocesser
Læring foregår mange steder. Den kan foregå i byen og i naturen, når man drager af sted på sine ben og får nye indtryk, som
omsættes til ens eget udtryk.

ULF

Væksthusene

Her i kataloget er der en masse muligheder for at blive inspireret til jeres næste udflugt og samtidigt få æstetiske læreprocesser integreret i dagligdagen.

•

får redskaber til at kommunikere,
dele og skabe forståelse for deres
oplevelser af verden.

Æstetiske læreprocesser giver det enkelte barn mulighed for at
opleve følelsesmæssig og kognitiv erkendelse, så det kan skabe
og opleve nye betydninger i forhold til de objekter og lyde, de
sanser. Det indebærer, at man som pædagog bliver nødt til at
se på barnet, der skal lære, som inddraget i processen med at
skabe betydning. Der er altså ikke tale om blot at overføre viden fra pædagog til barn. Denne erkendelse har en lang række
konsekvenser for den måde, man tilrettelægger pædagogikken
eller læringen på.

•

udvikler deres kreative og innovative kompetencer. Det er
en kreativ proces at få en idé og
omforme en sansning eller en
observation til et kreativt udtryk.

•

lærer forskellige formsprog, som
de kan afkode og udtrykke sig selv
igennem. At se teater eller billedkunst, at læse litteratur eller høre
eller spille musik giver et æstetisk
beredskab.

•
En æstetisk
læreproces er
en aktiv og kreativ
proces, hvor børnene
bearbejder indtryk og
skaber æstetiske udtryk
for herigennem
at udvikle nye
forståelser.

får mulighed for at lære på en
kreativ måde, der styrker deres
læring også på andre kompetenceområder. Æstetiske læreprocesser har en dokumenteret betydning for børns læring i mange
sammenhænge - og i livet.

Fødekæden til
fremtidens kunst
og kultur
begynder med
børn og unge.
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