
Hvað skiptir máli? 
Lærdómsferli með hópi daufdumbra (fullorðnir og unglingar) lýsir notagildi sjónrænni og hljóðlausri frásögn fyrir nemendur með 
tungumála/samskiptavandamál. Upphitunaræfingar, hópleikir og lokaumræða lokar umræðuhringnum og virka sem „að læra með því 
að gera“ („Learning by doing“) 
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Markhópur Þessi námsleið var reynd með árangursríkum hætti með hópi daufdumbra(fullorðnir og unglingar) en í 
raun er hægt að nota hana með mismunandi hópum þátttakenda í vinnustofu. Á meðan á vinnustofunni 
stóð fengum við aðstoð táknmálstúlks til að ræða vinnuferlið allt en það er auðvelt að ímynda sér að 
jafnvel án munnlegra samskipta gætu eftirfarandi æfingar verið gagnlegar fyrir hvaða hóp sem er sem á 
við tungumála- eða samskiptavandamál að etja. 

Lýsing á viðfangsefnum Engin stór vandamál komu uppá á meðan á æfingum stóð. Hinsvegar geta ákveðnar erfiðleikar komið fram 
vegna samsetningu hópanna. Til dæmis getur verið erfitt fyrir suma að deila upplifun sinni og tilfinningum, 
einnig vegna tungumálavandamála sem nefnd eru hér að ofan. Hins vegar er spegilhringurinn - síðasti 
hluti af ferlinu - almennt ætlaður fyrir þá sem hafa ekki tungumálið með sér. Stundum gerist það einnig að 
einhver þátttakandi sýnir mótþróa gagnvart því að vinna með höndunum (“Ég er ekki góður í að vinna með 
höndunum”viðhorf ). Einnig getur öll líkamleg snerting verið erfið fyrir suma einstaklinga, s.s. að teikna á 
bakið á einhverjum.



Þjálfunarferlið eða

hvernig hefur þessi 
áskorun áhrif á 
hvatningu og árangur í 
hópnum þínum?

Þessari námsleið er ætlað að kynna þátttakendum meginreglur sjónrænna / hljóðlausra frásagna. Vegna 
þess hve skemmtilegt þetta er, ætti það að grípa athygli þátttakenda og hvetja þá til að rannsaka nánar 
þessa sérstöku leið til að koma frá sér skilaboðum og að tjá þarfir sínar, skoðanir og erfiðleika. Þess vegna 
getur þetta verið góður upphafspunktur fyrir þjálfun í samskiptahæfileikum.



Lýsing á athöfnunum
Tillögur:
1. Skiptum 

aðalathöfnunum 
niður í gerleg verk og 
lítil skref

2. Skilgreinum hæfnina 
sem er nauðsynleg til 
þess að takast á við 
athafnirnar og verkin

3. Áætlum lengd 
og tímaramma 
athafnarinnar

4. Lýsum þeirri áhættu 
og óvissu sem 
gætu haft áhrif á 
framkvæmd athafna 

5. Lýsum í stuttu máli 
nauðsynlegum 
grunn mannlegum, 
líkamlegum og 
fjárhagslegum kröfum 
sem þarf að uppfylla 
til þess að framkvæma 
athöfnina

Þessi námslína inniheldur tvær upphitunaræfingar, hópleik og lokaúttekt í hring. Hún ætti að taka 1,5-2 
klst. Fjöldi þátttakenda í hópnum getur verið frá 8 til 20 manns. Ekki er þörf fyrir sérstakan búnað eða 
rými - venjuleg kennslustofa með stólum og kannski borðum nægir. Hins vegar ætti þjálfari að safna að 
sér mismunandi efnum og leikmunum (pappír, gömlum dagblöðum, dúkum, eldhúsáhöldum, leikföngum 
osfrv.) til þess að örva þátttakendur í sköpun og styðja þá í rannsókninni. 
Innleiðing þessarar námsbrautar krefst grundvallarskilnings á meginreglum sjónrænnar frásagnar og 
almennrar þekkingar á leiklist frá þjálfara, þar sem hann þarf að leiða umræðurnar og styðja þátttakendur 
í rannsóknum þeirra.

Ferli vinnustofunnar skref fyrir skref:

I. UPPHITUN: Hvað sjáum við? Hvað finnum við?
1. Allir þátttakendur sitja í hring umhverfis safn af mismunandi efnum sem þjálfari hefur raðað upp. Þeir 
eru beðnir um að segja hvert öðru  frá því sem þeir sjá í miðjunni og að svara leiðandi spurningunni: 
HVAÐ SKIPTIR MÁLI Á MYNDINNI? Er hægt að “þýða” það í sögu? Hvað segir það okkur? Hvaða skilaboð 
fáum við frá því? Hvernig hafa litirnir og formin og gagnkvæm tengsl einstakra hluta áhrif á merkingu 
heildarmyndarinnar? Ef um er að ræða heyrnarlausa og ekki hægt að nota táknmál, þá geta þátttakendur 
einfaldlega skrifað svörin sín og skipt á milli þeirra.

2. Hópnum er skipt í 2 undirhópa. Þátttakendur mynda tvær raðir, standa hlið við hlið. Þjálfarinn hefur 
tvær einfaldar teikningar tilbúnar fyrirfram. Hann teiknar með einum fingri mynd á bak síðustu manneskju 
í einni röð og annar myndina á bak við síðustu þátttakanda í hinni röðinni. Þá reyna þátttakendur einn í 
einu að endurskapa myndina á bak við manneskju sem er á undan þeim í röðinni. Þegar allir eru búnir með 
þetta verkefni, teiknar sá fyrsti í hverri röð myndina á blað. Í lokin sýnir þjálfari upprunalegu myndirnar til 
þátttakenda og þeir ræða reynslu sína og lexíuna sem þeir hafa lært er af henni.



II. HÓPLEIKUR: Hvað skiptir máli?
Hópnum er skipt í 2 eða 3 undirhópa (4-6 einstaklingar í hvorum). Hver hópur fær það verkefni til að búa til 
sjónræna framsetningu tiltekins staðar - kirkja, rútu eða lestarstöð, skóla, völlinn. Verkefnið er ritað á blað 
og gefið hverjum hópi leynilega. Hóparnir vinna út af fyrir sig og reyna að finna einkennandi upplýsingar 
sem skilgreina mynd sína. Þjálfarinn hjálpar þeim með því að vekja athygli þeirra á merkingu hvers þáttar 
í samsetningu þeirra. Til dæmis getur hann spurt hvað gerir lestarstöðina frábrugðna strætóstöð. Eftir smá 
stund (10-15 mínútur) heimsækja báðir hópar hitt liðið og giska á hvað þeirra samsetning táknar. Mikilvægt 
er að ræða sérstaka þætti hvorrar sköpunar.

III. SAMANTEKTARHRINGUR
Síðasti áfangi heildarvinnuferlisins er helgaður því hvernig hægt er að koma frá sér skilaboðum án orða 
sem kynningu á „málfræði“ sjónrænnar frásagnar. Það er einnig þess virði að hvetja þátttakendur til að deila 
tilfinningum sínum sem tengjast vinnustofunni. Í því skyni að viðhalda samfelldri tjáningu, eru þátttakendur 
beðnir um að nota einnig þau efni og hluti sem eru til staðar til að sýna hugsanir sínar (dagblöð vinna mjög 
vel). Það er góð hugmynd að leiðtogi skrifar niður efni sem hægt er að fjalla um og setur slíkar tilkynningar í 
miðju hring. Þetta getur verið til dæmis “persónulegt”, “faglegt”, “vinna hópsins”, “ég og hópurinn”, “jákvætt”, 
“neikvætt”. Þannig munu þátttakendur, með því að setja hlutina sína við hliðina á einstökum tilkynningum, 
búa til mynd saman.

Útkoma Sem niðurstöður af framkvæmd þessa verkstæðis ættu þátttakendur að læra:
•	 hvernig á að flytja skilaboð með sjónrænni tjáningu,
•	 hvernig á að vinna í hópi og ná málamiðlun,
•	 um hve mikilvægt er að vera nákvæmur og skýr varðandi það sem gert er á sviði og áríðandi fyrir hvaða 

samskipti sem er. 



Fyrirséð bein og óbein 
áhrif á þátttakendur

Framkvæmd framangreindra æfinga hefur reynst vera áhugaverð og hvetjandi fyrir meðlimi mismunandi 
námskeiðshópa. Sérstaklega var lögð áhersla á mikilvægi þess að komast að því að hver skilaboð er hægt að 
túlka á marga aðra vegu af öðru fólki sem er mikilvægt fyrir samskipti almennt. Það sem við teljum augljóst 
þýðir ekki endilega það sama fyrir einhvern annan. Það hefur einnig verið lögð áhersla á á námskeiðinu 
hafa þátttakendur gleymt feimni sinni, hræðslu og persónulegum hindrunum og fundið leið til að vinna 
með öðrum. Þar af leiðandi hefur þessi saklausi leikur reynst gagnlegur í daglegu lífi og við að brúa bilið í 
samskiptum manna.

Skráning og veflausnir 
sem nýtast vel til 
að framkvæma 
atburðarásina

Myndbönd sem lýsa þeim þremur þáttum sem koma fram hér að ofan: 
•	 Upphitunaræfing:  “What do we feel?”
•	 Hópleikur: “What matters?”
•	 Reflection circle

https://www.youtube.com/watch?v=lronXpitxUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zIpjpJO3vHw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ru_YJ1HZAv8&feature=youtu.be

