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TIL AÐ NÁLGAST VIÐFANGSEFNIÐ, 

NÝTIÐ YKKUR ACTION LEARNING 

AÐFERÐINA 

Flestir endurskoða vinnu sína daglega.   Action 

learning hjálpar þér að halda utan um hugleiðingar 
þínar og beina athyglinni að einstökum atriðum 
sem þú vilt vinna áfram með eða breyta.  Með því 
að hafa skýra sýn á ákveðin atriði, þá gætir þú 
tekið eftir einhverju sem þú hefur aldrei tekið eftir 
áður.  Það gæti hjálpað til við að leysa einstök 
mál eða þróa ný vinnubrögð.  Í action learning þá 
þarftu að gefa þér tíma fyrir ígrundun með sam-
starfsfólki þínu og nýta þær hugleiðingar í áfram-
haldandi vinnu þinni.

FYLGDU EFTIR FRUMKVÆÐI BARNANNA OG SJÁLF-
STÆÐI ÞEIRRA Í LISTSKÖPUN

Fyrsta hlutverk okkar er að styðja við börn á fyrstu þroskas-
tigum.  Markmið með samstarfi leikskólakennara og lista-
manna er að fylgja eftir athöfnum þeirra með líðan þeirra 
og áhugasvið að sjónarmiði.  Þess vegna er svo mikilvægt 
að fylgjast með hegðun þeirra, samskiptum og þátttöku.  
Fullorðnir ættu því að styðja við og leiðbeina þeim í 
listsköpun sinni frekar en að stýra þeim. 

SKAPAÐU ÖRUGGT UMHVERFI 
EN VERTU OPIN FYRIR ÓVÆN-
TUM UPPÁKOMUM

Öruggt umhverfi er mikilvægt bæði 
fyrir börn og fullorðna og það tekur 
tími að byggja upp traust.  Best er að 
útbúa rými með þeim aðilum sem þekkja 
börnin best en um leið að vera opin 
fyrir upplifun hvers og eins á hegðun og 
athöfnum barnanna.  Stundum hegða 
börnin sér öðruvísi þegar þau hitta 
einstaklinga sem vinna ekki með þeim 
daglega.  Á endanum snýst þetta alltaf 
um að vera opin fyrir ferlinu.

FINNDU JAFNVÆGI Á MILLI ÞESS AÐ VERA 
MEÐ METNAÐ OG RAUNHÆFAR KRÖFUR

Það er gott að vera með metnað, en stundum getur 
hann verið óraunhæfur.  Við höfum upplifað listamenn 
með miklar listrænar væntingar til barnana en í því 
ferli verða þeir að vera meðvitaðir um að börnin eru 
svöng, þreytt eða að kennarar þurfi að sinna einu 
barninu og geta því ekki tekið þátt.  Vertu metnaðar-
fullur en taktu mið af aðstæðum.

FÁÐU ALLT STARFSFÓLK MEÐ OG DEILIÐ 
REYNSLU YKKAR

Það er góð hugmynd að fá allt starfsfólk með frá 
upphafi til enda þó að sumir taki ekki beinan þátt.  
Horfðu á samstarfið sem upphaf þróunar og breytin-
ga, ekki aðeins fyrir þig heldur líka fyrir samstarfsfólk 
þitt.
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ÁBENDINGAR OG HUGMYNDIR 
- hvernig getur gott samstarf orðið til og hvernig er hægt að læra af öðru fagfólki, reynslu þeirra og upplifun.  

Samstarfsaðilar Art EQUAL deila reynslu sinni. 
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HORFÐU Á SAMSTARFIÐ SEM 
ÁFRAMHALDANDI NÁM

Það getur verið kostnaðarsamt  og tíma-
frekt að fara í samstarf við aðrar stofnanir.  
Þess vegna er mikilvægt að sá sem stýrir 
verkefninu líti á það sem endurmenntun 
fyrir starfsfólk, nokkurs konar fjárfesting í 
framtíðinni.

ÞAÐ ER Í LAGI AÐ GERA MISTÖK

Við lærum af mistökum okkar.  Það er  
mikilvægt að geta gert tilraunir í öllu 
samstarfi.  Við verðum að stíga út fyrir 
þægindaramma okkar og sætta okkur við 
þegar hlutirnir fara ekki eins og þeir áttu 
að fara. Verum opin fyrir fyrir jákvæðri og 
neikvæðri endurgjöf.

6 FÁÐU FLEIRI MEÐ ÞÉR Í LIÐ

Það er oft hægt að finna áhugaverðar stofnanir 
og hugsanlega samstarfsaðila í okkar nánasta 
umhverfi.  Þetta geta verið menningarstofnanir, 
söfn, bókasöfn, tónlistarhús, frístundaheimili, 
íþróttasamtök,verslunarmiðstöðvar o.s.frv.  
Hugsaðu um hvernig þú getur fengið hverfið þitt 
til að taka þátt og nærumhverfi barnanna. 
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AÐ VIRKJA ÖLL SKYNFÆRIN

Leggðu áherslu á sköpun og skynjun í 
gegnum öll skynfæri.  Leyfðu börnunum að 
smakka, fnna, hlusta og lykta.  Þátttaka 
barnanna verður meiri þegar áherslan er 
lögð á upplifun þeirra.  Reynsla okkar sýnir 
að þau ná betur að einbeita sér og læra 
betur þegar fagurfræðileg skynjun þeirra er 
virkjuð. 
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HAFÐU ÞAÐ EINFALT

Minna er meira!  Mundu að vera 
ekki með of mörg verkefni í einu.  
Börnin upplifa marga hluti í gegnum 
listsköpun.  Ef það er of mikið í gangi 
þá geta þau orðið ringluð og missa 
einbeitingu.  Einfaldleiki veitir rými fyrir 
ímyndunarafl, tjáningu og sköpun.  
Notaðu einföld verkfæri og ekki hika 
við að gera sömu verkefnin aftur og 
aftur. 
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