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Hver eneste dag kommer ca. 204 000 nye mennesker til verden. De ankommer uten
bagasje, språk, kultur, moral. I løpet av noen få år skal de dannes for en dag å overta – som
foreldre, lærere, bønder, politikere.
De nyankomne vet akkurat like mye om matematikk, relativitetsteorien eller
genforskning som steinalderbarnet gjorde. Det vil si ingenting. Alt må læres.
Den ungarske komponisten Zoltán Kodály (1882-1967) ble en gang spurt om når
barnets musikalske utvikling begynner. ”Ni måneder før fødselen,” svarte han, men tilføyde
så: ”Nei, forresten, den begynner ni måneder før morens fødsel.”
Andre levende vesener fødes til det de er. De er programmerte på forhånd, og hvis
de får lys og næring, vil de stort sett utvikle seg slik genene har bestemt. En kålplante blir
en kål, et lam blir en sau.
Mennesker fødes til å bli. Det er andre mennesker som må prege oss. ”Han spiller
piano som det naturligste i verden,” sier vi, når vi hører Leiv Ove Andsnes i aksjon. Tro
meg: det finnes ikke noe mer ”unaturlig” enn å spille slik Leiv Ove Andsnes gjør. Slik
spiller man etter årelang øvelse. Hans kunst er kultur - ikke natur, selv om talentet
selvfølgelig også spiller en rolle.
Alle kan lære. Og hvis læring handler om endringer av opplevelse og atferd, så er
livslang læring en selvfølgelighet. Vi lærer teori og praksis, sosiale normer og moralske
leveregler, fantasi og skaperkraft, interesse og motivasjon, selvoppfatning og selvrespekt for å nevne noe.
Læring begynner som lek. Leken er forbindelseslinjen mellom barnets indre verden
og den ytre virkelighet. Skjellene i fjæra blir kyr og sauer på en stor bondegård,
bjørkepinnene som er bundet sammen er Kon Tiki i drift over Stillehavet. Lekende barn er og de øver seg til å bli. I gledesfylt alvor. De utforsker, øver, mestrer. Og de trenger ingen
ytre belønning. Leken er alltid sin egen belønning. Uten leken stopper livet.
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