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Við lærum ekki af reynslu.
Við lærum af þvi að endurspegla
reynslu.
		

John Dewey, kennari og heimspekingur
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VELKOMIN TIL ART EQUAL
HVERNIG TRYGGJUM VIÐ SEM BESTAN ÁRANGUR AF
SAMSTARFI OKKAR?
Art EQUAL stuðlar að samvinnu og samtali milli starfsfólks
menningarstofnana og starfsfólks menntastofnana. Markmið
samvinnunnar er að skapa grunn að nýjum hugmyndum og
sýn á það hvernig vinna má að listrænum og fagurfræðilegum
aðferðum í daglegu starfi með börnum.
Handbók Art EQUAL er leiðarvísir fyrir starfsfólk leik-og
grunnskóla um hvernig hægt er að skipuleggja, ígrunda, læra
af og skjalfesta samstarf við lista- og menningarstofnanir.
Handbókin byggir á reynslu fagfólks listastofnana og kennara
af samstarfi.

www.artequal.eu
LISTRÆN OG
FAGURFRÆÐILEG
ÞRÓUN
SAMVINNA
ÍGRUNDUN

Notaðu Art EQUAL vefsvæðið til stuðnings í öllu þínu
samstarfi :
Á Art EQUAL vefsvæðinu geturðu hlaðið inn öllum upplýsingum
um nýtt samstarf, stýrt verkferlum og innihaldi, skráð hugleiðingar, hlaðið inn myndum, myndböndum og frásögnum. Vefsvæðið
er gott verkfæri til að halda utan um allt það sem viðkemur samstarfinu og áhrif þess á kennsluaðferðir ykkar.

SAMTAL

UMHVERFI ÁN
AÐGREININGAR
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GRUNN GILDI
Áður en samstarf hefst er góð hugmynd
að koma sér saman um sameiginlegt
gildismat, svo allir sem taka þátt séu með
sameiginleg markmið.
Meginþættir Art EQUAL eru þessir :

NÁM ÁN
AÐGREININGAR
Horfið á námsumhverfið í heild
sinni frekar en að einblína á
einstök atriði og “vandamál”
einstakra barna.

JÖFN ÞÁTTTAKA
SAMNINGUR, ÍGRUNDUN
OG SAMTAL
Það er jöfn samvinna á milli allra
þeirra sem koma að samstarfinu.
Allir ættu að taka þátt í skipulagningu og framkvæmd á verkefninu.

Kjarni samvinnunar
er að listir og
menning séu hluti að
daglegu lífi barna

Allir eru jafnir þátttakendur í ferlinu,
börn jafnt sem fullorðnir. Búið til hvetjandi umhverfi sem ýtir undir samskipti á milli allra þátttakanda.
Umhverfi þar sem hver og einn er
óhræddur við að gera tilraunir í sinni
listsköpun.

FÓKUS Á FERLIÐ
Horfið á ferlið sem fagurfræðilega reynslu til langs tíma fyrir
bæði börn og fullorðna frekar
en útkomuna.

4

4

ACTION LEARNING/STARFEINDARNÁM SEM
SAMEIGINLEG AÐFERÐARFRÆÐI
Samstarfið í Art EQUAL byggir á meginreglum action learning sem sameiginleg aðferð. Aðferðin
tryggir jafna samvinnu og þátttöku fagaðila og barna. Action learning skapar rými til ígrundunar
og að sameinast um áskoranir í námsumhverfinu. Ólíkt því þegar listamaður kemur inn í leik-eða
grunnskóla með fyrirfram mótaðar hugmyndir og aðferðir í ferðatösku. Listamaðurinn býður þá
upp á hvetjandi vinnusmiðju með nemendum og kennararnir stíga til hliðar og verða áhorfendur.
Þegar smiðjunni er lokið þá pakkar listamaðurinn aftur niður í ferðatöskuna og þó að kennararnir
hafi fengið innblástur og nýjar hugmyndir þá skilar það sér ekki alltaf eins og til stóð. Markmiðið
með því að vinna með starfeindanám er að tryggja að ferðataskan haldist í leikskólanum og að
kennararnir hafi ígrundað með listamanninum um áhrif samstarfsins á nemendur og námsumhverfi.
Í lokin sameinast allir sem komu að ferlinu í að skoða hvaða áhrif það hafði á athafnir barnanna og hvernig það getur haft áhrif á þroska þeirra.
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DÆMI UM ACTION LEARNING Í
KENNSLUFRÆÐILEGUM TILGANGI
AÐ SPYRJA SPURNINGA
Meginregla action learning er að leyfa hugmyndum að
þróast og skapa andrúmsloft þar sem setningin “við höfum alltaf gert þetta svona” er ekki í boði. Action learning
byrjar á því að vekja forvitni, spyrja spurninga og taka á
sérstökum áskorunum, vandamálum eða málum sem skipta máli fyrir daglega iðju. Það fer eftir því atriði sem þú vilt
kanna. Þú gætir viljað breyta raunverulegum aðstæðum
eða einfaldlega bara komast að því hvernig á að takast
á við það á nýjan hátt.

SKRÁNING

SKIPULAGNING
Á grundvelli spurningarinnar ákveðið
þið í sameiningu hvaða atriði/verkefni þið viljið skoða í ykkar starfi með
börnum.

Spurningin gæti til dæmis verið: „Hvernig getum við
orðið betri í því að styðja börn með tungumálaörðugleika á morgunfundinum okkar? “

Skráið niður atriði sem ykkur finnst skipta
máli. Það gæti til dæmis verið þátttaka barna, hvatning, hlutverkadreifing
eða hvernig starfsfólkið styður börnin
eða styður þau ekki. Þessar athuganir
geta verið studdar með gögnum eins og
myndum, myndböndum, skráningu eða
viðtölum.

ÍGRUNDUN
ÁKVEÐA NÆSTU SKREF OG SPYRJA
NÝRRA SPURNINGA
Eftir hugleiðingarnar er mikilvægt að spyrja sig hvort
hægt sé að vinna áfram með þessa nýju reynslu.
Kannski viljið þið takast á við aðrar áskoranir í svipuðum aðstæðum eða skoða hvernig eitthvað einstakt
atriði geti nýst í nýjum aðstæðum.
Með þessum hætti verður action learning aðferðin
áframhaldandi þróunarvinna þar sem við lærum af
raunverulegum atburðum og verðum meðvituð um
hvernig við getum breytt aðstæðum með því að spyrja
spurninga og ígrunda athafnir okkar.

Meginmarkmið action learning er að ígrunda saman og endurspegla eigin vinnu með
þeim sem taka þátt í ferlinu. Í hugleiðingunum deilið þið athugunum ykkar og reynslu
af ferlinu og hvort það tengist upphaflegum hugmyndum ykkar. Skoðið hvernig eða
hvort aðferðin hafi opnað nýja sýn eða skilning á þessu tiltekna atriði sem á að skoða.
Markmiðið er að verða meðvitaður um og læra af eigin þekkingu og reynslu, auk þess
að þróa möguleika til nýrra aðferða í daglegu starfi.
Dæmi um ígrundun gæti verið: „Þegar við byrjum morgunfundinn með að syngja “thula
baba” lagið með hljóðum og hreyfingum barnanna, þá upplifum við nýja tengingu á
milli þeirra. Börn með málörðugleika virðast vera öruggari og viljugri til að taka þátt
en venjulega.
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* Heimild: AKTIONSLÆRING I DAGTILBUD, nóvember 2009, Rannsóknir: Olsson, Janne;
Pedersen, Trine Schloss; Koefoed-Melson, Nanna; Koefoed-Melson, Nanna, www.kleo.ucc.dk
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LÝSING Á ACTION LEARNING
-STARFEINDANÁMI-SKOÐUN Á EIGIN KENNSLU:

Spyrjið spurninga
Skipuleggið
og útfærið
aðgerðir/
verkefni
ígrundið...
Gerið
athugasemdir
Gerið
athugasemdir
Ígrundið

Skipuleggið og
útfærið nýjar
aðgerðir

Ákveðið næstu
skref
Spyrjið nýrra
spurninga
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AÐ HEFJAST HANDA
Nú getið þið byrjað að skipuleggja og
ákveða innihald samstarfsins.
Á næstu síðum er að finna safn leiðbeininga
sem tryggja að allir sem taka þátt séu meðvitaðir um ferlið og markmið verkefnisins.
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SKREF 1

AÐ SPYRJA SPURNINGA

Art EQUAL snýst um að skoða hvernig listrænar og menningarlegar athafnir geta haft áhrif á námsumhverfið og
haft jákvæð áhrif á þátttöku barnanna í ferlinu, tjáningarleiðum og tilfinningu fyrir samfélaginu. Hver stofnun vinnur
á sinn hátt og er því mikilvægt að taka mið af því, að nálgast einstök atriði og áskoranir sem skipta máli fyrir ykkar
starf með börnum.

•
•
•
•
•

▪
▪
▪
▪

Hvað er það sem þú vilt skoða í þinni kennslu?
Eru einhverjar sérstakar áskoranir sem þú vilt takast á við eða gera tilraunir með?
Er eitthvað í daglegu starfi þínu sem þú vilt breyta eða þróa frekar?
Tilgreindu vandamálið eða áskorunina sem þú vilt takast á við í þinni kennslu. ▪
Líttu á samstarfið sem þróunarvinnu þar sem nýjar uppgötvanir, áskoranir eða
van damál koma sífellt upp.

Horfðu á eigin vinnubrögð
og skilgreindu áþreifanlegar
áskoranir eða aðstæður sem
þú vilt þróa

SPURNINGAR
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SKREF 2

SKIPULAGNING

Fyrsta skrefið er að tryggja að allir séu með
frá upphafi. Það er góð hugmynd að byrja
á hugarflæði og ákveða markmið og vinnubrögð. Það er mikilvægt að allir séu meðvitaðir um næstu skref í öllu samstarfinu og að
hver einstaklingur skiptir máli.
Skilgreinið verkefnin og hlutverk hvers og
eins.

Skilgreinið verkefnin og
hlutverk hvers og eins
Hver ber ábyrgð á?
•
•
•
•

Framkvæmd
Skráningu
Röksemdum
Starfsfólki

Hver ætti að taka þátt
og hvenær?
•
•
•
•

Starfsfólk
Barnahópar
Listamenn
Foreldrar

(Með þann fyrirvara að áætlanir ykkar geta
breyst í ferlinu - þar sem taka þarf mið því
sem þið ætlið að kanna )

Skilgreinið innihald :

Skilgreinið siðferðileg gildi :

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Efni
Aðferðir
Uppeldisaðferðir
Staðsetning

Gagnkvæm virðing
Form samræðna
Persónuleg rými
Hvatning
Trúnaður

Skilgreinið tímaramma:
• Hversu margar smiðjur ?
• Hvað verða þær langar ?
• Takið tíma fyrir stuttar
hugleiðingar eftir hverja aðgerð
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Ákveðið dagsetningar
fyrir hugleiðingar um mitt
tímabil og í lok tímabils.
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SKREF 3

FRAMKVÆMD OG
ATHUGASEMDIR

ÞAÐ SEM VERIÐ
ER AÐ SKOÐA

Þegar samstarfið er hafið er mikilvægt að allir taki þátt, listafólk og kennarar.
Mikilvægt er að kennarar séu opnir fyrir hugmyndum listafólksins og séu virkir í
listræna ferlinu. Þátttaka þeirra er mjög mikilvæg þar sem þeir þekkja
barnahópinn best og vita hvenær á að stíga inn í mismunandi aðstæður.
Með því að virða sjónarmið allra aðila og vera virkir þátttakendur þá læra
þeir af hvor öðrum.

Einbeitið ykkur að þátttöku allra í herberginu
(listamaður, kennari, börn)

Að fylgjast með því sem gerist í ferlinu, skoða samskipti og aðkomu allra skiptir
miklu máli varðandi sameiginlegar hugleiðingar.

Fylgist með og leiðbeinið á jákvæðan hátt
og ýtið undir jákvæð samskipti.

Kannið hvernig virk þátttaka ykkar hefur
áhrif.

Kannið hvort þátttaka allra barna sé virk í
verkefninu, sérstaklega þeirra með
einstakar þarfir.
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SKREF 4

TÍMI FYRIR ÍGRUNDUN

Að ígrunda athuganir ykkar og reynslu er grundvallaratriði fyrir framhaldið. Mælt er með því að hafa sameiginlega ígrundun eftir hvert
verkefni, svo og lengri ígrundun eins og um mitt tímabil og loka ígrundun þar sem þið hafið meiri tíma til að meta samstarfið og taka ákvörðun
um næstu skref. Saman munuð þið fá tækifæri til að velta fyrir ykkur
athugunum ykkar og skiptast á skoðunum um upplifanir ykkar. Spyrjið
spurninga sem tengjast tilteknum atvikum, áskorun eða málinu sem þið
vilduð kanna og hvort það hafi vakið nýjar áskoranir sem mikilvægt er
að skoða.

SPURNINGAR TIL
ÍGRUNDUNAR
• Hvernig gekk í dag?
•Fór það eins og búist var við eða gerðist eitthvað óvænt?
•Erum við að gera það sem við höldum að við séum að gera?
•Erum við að fá það fram sem við vildum ?
•Hvað viljum við skoða næst og er eitthvað sem við getum gert öðruvísi?
•Hverju getum við komið áleiðis í kennslufræðilegum tilgangi?

ART EQUAL VEFSVÆÐIÐ

FARÐU Á SVÆÐIÐ HÉR

Á Art EQUAL vefsvæðinu getið þið notað svæðið „Vinnum saman“ til
að skrá og safna saman hugleiðingum ykkar. Þar getið þið fylgst með
athugunum ykkar, reynslu og hugleiðingum í tengslum við upphaflega
skilgreindar áskoranir eða vandamál.

http://artequal.eu/is/vinnum-saman
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LÍKÖN TIL ÍGRUNDUNAR
Á næstu síðum er að finna safn af líkönum sem
geta nýst sem innblástur fyrir hugleiðingar ykkar
og aðstoðað ykkur við að einbeita ykkur að sameiginlegum markmiðum.
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ÍGRUNDUNAR

HRINGUR

Líkanið sýnir mismunandi hlutverk í listrænum tilgangi: barnið, kennarar og listamenn. Litið er
á alla sem hluta af ferlinu og þar með í þessu líkani sem fagurfræðilegir umboðsmenn.
Líkanið leggur áherslu á mikilvægi þess að sjá
alla sem jafna þátttakendur. Þungamiðja Art
EQUAL er að skoða hvernig hægt er að hafa
áhrif á námsumhverfi án aðgreiningar og styðja
við samstarf.

NÁ

M

H
S UM

VERFI ÁN AÐGREIN

Sjá fleiri dæmi sem skipta máli fyrir hugleiðingar
á næstu síðu.

IN
GA
R

BARN
q

q

q

FULLTRÚAR
MENNINGASTOFNANA

LISTAMAÐUR

KENNARAR

SA
MS
TAR
F

MILLI TIL

NA
S T OF

NA

* „Fagurfræðilegir þátttakendur“ er hugtak sem er mótað af Henriette Blomgren, ph.d.
og lektor við VIA háskóla og Suður-Danmörku, DK. Rannsókn hennar skoðar samvinnu
listamanna, kennara og barna í tengslum við fagurfræðilega ferla í dönskum leikskólum.
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NOKKUR LÍKÖN SEM HÆGT
ER AÐ NÝTA TIL ÍGRUNDUNAR
Hér eru nokkur dæmi um líkön sem hægt að að
nota í sameiginlegar hugleiðingar.

NÁMSUMHVERFI ÁN AÐGREININGAR

N

ÁM

H
S UM

VERFI ÁN AÐGREIN

• Hvatning, þátttaka og sameiginleg markmið.

IN
GA
R

• Tilgangur leiksins
• Lýðræðislegir ferlar
• Samspil og jöfn skipting hlutverka meðal barnanna
• Samskipti barna og fullorðinna
• Ný hæfni

BARN
q

q

KENNARAR

q

FULLTRÚAR
MENNINGASTOFNANA

SAMSTARF MILLI TIL STOFNANA

LISTAMAÐUR

• Áhrif samstarfsins á nám án aðgreiningar
• Mismunandi hæfni:
Hvað getum við lært hvert af öðru?
• Mismunandi reynsla af námsumhverfi og þátttöku barna
• Hugrekki til að taka þátt og sýna frumkvæði
(frá sjónarhóli kennara )

SA
MS
TAR
F

MILLI TIL STOF

• Dreifing hlutverka milli fullorðna

A
N AN

• Fullorðnir sem fyrirmyndir fyrir börnin
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GERÐU ÞINN EIGIN HRING
Skilgreinið atriðin sem þið ætlið að skoða

NÁ

M

H
S UM

VERFI ÁN AÐGREIN

IN
GA
R

BARN
q

q

q

FULLTRÚAR
MENNINGASTOFNANA

SA
MS
TAR
F

Skilgreinið atriðin sem þið ætlið að skoða

LISTAMAÐUR

KENNARAR

MILLI TIL

NA
S T OF

NA
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Þ R E P A S T I G I
Þrepastigi Roger Hart er gagnlegt tæki til að skoða
hvar þið ætlið virkja börnin. Það skiptir máli í öllu
ferlinu að vera meðvitaður um það hvar í stiganum
þið eruð að vinna.
- Erum við á því þrepi sem við töldum okkur vera,
eða höfum við fært okkur yfir á önnur þrep á meðan
verkefnið stóð yfir.
- Viljum við færa okkur neðar í næstu aðgerð ?

Frumkvæði barna,
sameiginlegar ákvarðanir
með fullorðnum
Frumkvæði barns og stýrt

ÞÁTTTAKA

Frumkvæði fullorðna,
sameiginleg ákvörðun með
börnum
Ráðgefandi og upplýst
Úthlutað en upplýst
Táknfræði

ENGIN
ÞÁTTTAKA

Skreyting
Meðferð
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SKIPT UM HLUTVERK
Hægt er að nota þetta líkan sem áminningu um kennslufræðileg áhrif samstarfsins. Til að tryggja
að kennarar finni styrkleika sinn í að vinna á listrænan hátt er listamaðurinn hvattur til að stíga
til baka og leyfa kennaranum að stýra ferlinu. Listamaðurinn verður þá meira sem stuðningur á
meðan kennararnir fá möguleika á að gera tilraunir með mismunandi tækni og aðferðir sem
jafnframt ýta undir þátttöku barnanna í verkefninu.

Dæmi um 8 vikna smiðju.
Samskipti við börnin er skipt á milli listamanna og kennara.

“KICK-OFF”
HUGMYNDASMIÐJA

1

2

3

4

ÍGRUNDUN UM
MITT TÍMABIL

75 % listamenn
25 % kennarar

5

6

7

8

LOKAÍGRUNDUM OG SÝN Á
FRAMTÍÐINA

75 % kennarar
25 % listamenn

18

18

FRÁSAGNAGERÐ
GRIND
•Frásögnin ætti að vera 0,5-2 blaðsíður
•Frásögnin byrjar á hugleiðingum um
hvers vegna þessi tiltekna saga er valin.
•Frásögnin ætti að vera skrifuð eins fljótt
og auðið er eftir verkefnið

GRIND FYRIR FRÁSAGNAGERÐ
Að vinna með frásagnir sem kennslumat getur verið áhrifarík leið til að
skoða eigin vinnu. Hér er gott dæmi um grind til frásagnagerðar með
áherslu á hvernig list og menning getur haft áhrif á námsumhverfið.

Í TENGSLUM VIÐ ART EQUAL:
•Í frásögninni skal áherslan vera á nám án aðgreiningar, samstarfs milli stofnana þar
sem action learning er haft til hliðsjónar sem aðferðarfræði
• Frásögnin getur verið gott dæmi um hvernig nálgast eigi nemendur sem falla ekki
inn í nemandahópinn
• Frásögnin getur verið dæmi um eitthvað sem er vel heppnað, áhugavert og
krefjandi.

19

ÞRÓUN Á DAGLEGU SKÓLASTARFI
•Frásögnin byggist á daglegu skólastarfi.
•Frásögnin tekur mið af upplifun barnanna af
verkefninu
• Frásögnin er þáttur í þroskaferli barns eða hópi
barna og þróunarferill á starfsemi, vinnubrögðum
og kennsluaðferðum. Það þýðir að frásögnin getur hoppað á milli tíma og lýst huglægri
upplifun sögumannsins af aðstæðum. Það gæti
t.d. verið áþreifanleg áhrif samstarfs við listamann
og hvernig hann nálgaðist nemendur.
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