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Markhópur Þetta námsferli var prófað með góðum árangri með hópi fullorðinna með mismunandi fatlanir og sem áttu 
við margvíslega félagslega erfiðleika að etja. Meðal þeirra voru aðilar frá samfélagi heyrnarlausra, fólk með 
vitsmunalega skerðingu og fjölskyldur þeirra. En það er hægt að nota þetta með hvernig vinnuhópum sem 
er.

Lýsing á viðfangsefnum Það komu upp sérstaklega erfið augnablik á meðan á vinnustofunni stóð. Sérstaklega áttu sumir 
þátttakendur erfitt með að fara aftur í dramatískar aðstæður sem ollu fötlun þeirra í bernsku eða önnur 
áföll frá fortíðinni. Þeir reyndu að tjá þessar minningar og staðreyndir með því að skrifa og teikna, en að 
lokum viltu þeir ekki vinna frekar með þær. Hins vegar voru sumir þátttakendur djúpt snortir af því að deila 
eigin lífsreynslu með öðrum hópmeðlimum.
Það að skipuleggja sögurnar reyndist einnig mjög flókið fyrir flesta þátttakendur. Notkun Julie Story 
tækninnar var hins vegar góð lausn fyrir þetta erfiða ástand sem myndaðist, og í lok námskeiðs var það 
staðfest að hópurinn gæti búið til nýjar kynningar byggðar á persónulegum sögum í framtíðinni.

Þjálfunarferlið
 eða
Hvernig hefur þessi 
áskorun áhrif á 
hvatningu og árangur í 
hópnum þínum?

Þessu námsferli er ætlað að hvetja þátttakendur í vinnustofunni til að tjá sig og veita innsýn í lífsreynslu 
sína. Notkun mismunandi skapandi aðferða örvar þátttakendur til forvitni, hreinskilni og vilja til að sýna 
eigin sjálfsmynd. Það gefur þeim rödd sem eru yfirleitt útilokaðir og heyrist lítið í.
Að auki hjálpar það til að þróa hæfileika í hópastarfi(samskipti og samvinnu, ákvarðanatöku og 
vandamálalausnir innan hópsins).



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 

 

Þetta námsferli sýnir ferlið og verklagsreglur til að nota mismunandi leiðir til listrænnar tjáningar til að gera 
þátttakendum kleift að deila persónulegum sögum sínum með öðrum. Það sameinar þætti aðferða bæði 
stafrænnar og leikrænnar frásagnar.
Skipulagið er gert fyrir röð vinnustofa í 2-4 klst. hver. Hópurinn ætti að hafa að minnsta kosti 12 klukkustundir 
til ráðstöfunar til að ljúka verkefninu. Að því er varðar hópinn okkar voru skipulagðar 6 tveggja tíma 
vinnustofur (júní-október 2016).
Fjöldi þátttakenda í hópnum getur verið frá 6 til 15 manns.
Venjuleg kennslustofa með stólum og borðum nægir til að sinna vinnunni.
Þörf er á skjávarpa og skjá eða öðrum búnaði (tölva) til að sýna stafrænar sögur, og einnig flettitafla eða 
tafla. Þar að auki ætti leiðbeinandi að safna saman mismunandi efnum og leikmunum (pappír, gömlu 
dagblöð, spotti, dúkur, eldhúsbúnaður, leikföng, plastplötur osfrv.) til að búa til leikbrúður.
Innleiðing þessara námsferla krefst grundvallarskilnings á stafrænni sögugerð og reglum sem varðar gerð 
leikhúss frá leiðbeinanda, þar sem hann/hún þarf að styðja þátttakendur einstaklingslega.

Vinnan á námskeiðinu skref fyrir skref:

I. KYNNING Á SÖGUGERÐ
Þátttendum er boðið að horfa á eitt eða fleiri dæmi um stafrænar frásagnir. Vefurinn „T&D Stories“, project 
website getur verið hjálplegur. Á okkar vinnustofu var íslensku frásögninni „Að finna röddina“ (“Finding the 
voice”)  deilt með hópnum. Það er gott dæmi um mjög persónulega og hrífandi frásögn sem er tjáð með 
einföldum en upprunalegum og skapandi (eins og teiknimynd)myndum. Eftir að hafa horft á stafrænu 
söguna með hópnum, ætti stjórnandinn að útskýra í stuttu máli hvað svona frásögn sé og hvernig hægt er 
að gera ólíkar rafrænar sögur.

http://artescommunity.eu/storytelling/category/learning-paths/
http://artescommunity.eu/storytelling/category/learning-paths/
https://youtu.be/z3-BrlIsIbc
https://youtu.be/z3-BrlIsIbc


II. UPPKAST AÐ SÖGUNNI
Fyrsta verkefnið fyrir alla þátttakendur er að búa til einfalt söguborð af þeirra persónulegu reynslu. Hægt 
er að nota mismunandi tækni: teikningar, samsettar myndir, ritaðar lýsingar.
Til að auðvelda vinnuna er uppbygging sögunnar – tímarammi áætlaður. Hver þátttakandi fær blað með 
skriflegum leiðbeiningum: Ég er á aldrinum t.d. 5, þá 15, 25, osfrv. og að lokum er það ég í dag. Hvernig var 
lífið mitt á mismunandi stigum ævi minnar? Hefur eitthvað mikilvægt komið fyrir mig? Hvað man ég frá 
fortíðinni? Hvað hafði mestu áhrif á líf mitt og núverandi ástand?

Þessi aðferð reyndist gagnleg og hvetjandi. Þátttakendur voru hver og einn að velja ákveðin augnablik í 
lífi sínu sem voru sérstaklega mikilvæg fyrir þá. Safn mismunandi söguramma var búið til og við lærðum 
öll mikið um hvert annað. Mörg ný atriði urðu til, sum þeirra svo sannarlega tilfinningarík og mikilvæg fyrir 
þátttakendur til að skilja hvorn annan betur.

III. “JULIE STORY” TÆKNI
Næsti áfangi er um að skipuleggja valdar sögur í smáatriðum með því að nota hópþjálfun sem heitir “Julie 
Story”. Í Teatr Grodzki var þessi aðferð kynnt af leiðbeinendum frá ACTA Community Theatre frá Bristol í 
Bretlandi í alþjóðlegri þjálfun í Lanzarote, Spáni (1.-7. júlí 2016) sem skipulögð var í tengslum við MEDART 
verkefnið, sem var fjármagnað með EB ERASMUS + áætluninni. 

“Julie Story” tæknin felur í sér að allir þátttakendur í vinnustofunni semja sögu, innihaldsríka sögu í 
hópastarfi.
Upphaf sögunnar getur verið einföld spurning: Hver getur verið hetjan okkar? Er það hún eða hann? Hver 
er aldur hetjunnar? Hvar býr hann / hún? Og svo framvegis.
Til hagsbóta fyrir vinnuna okkar voru sérstakar persónulegar sögur sem áður voru skrifaðar notaðar sem 
upphafspunktur fyrir hópvinnuna.



Í fyrsta lagi les/greinir leiðtogi valinn söguþráð og lætur hópinn velja úr því. Allir valdir þættir/staðreyndir 
eru skrifaðar niður á flettitöflu sem grunnur fyrir frekari sköpun. Þá byggir hópurinn söguna saman og 
hlutverk leiðtogans er að auðvelda skapandi ferli með því að spyrja leiðandi spurninga eins og: Hvernig var 
tilfinning hans? Var hann þar einn eða með einhverjum? Hver var tíminn / árstíð / veður í þessari aðgerð? 
o.fl. Þátttakendur geta sagt sanna sögu eða notað ímyndunaraflið. Í lok slíkrar sameiginlegrar sköpunar 
ætti skáldskapurinn og / eða sanna sagan að þróast í mörgum og fjölbreyttum þáttum.

IV. SÖGUR Á SVIÐI
Nú er vinna í undirhópum skipulögð. Þátttakendur mynda 2-5 manna hópa og byrja að vinna leikræna 
kynningu á þeirra eigin sögu sem áður hefur verið þróuð með hjálp “Julie Story” tækni. Það er undir þeim 
komið að velja á hvern hátt þeir vilja hafa sína kynningu. Þeir geta búið til og notað brúður eða einhverja 
hluti sem eru í boði, eða einfaldlega að kynna söguþráðinn, með tali eða ekki.
Í lokin sýna allir hóparnar “frammistöðu sína” til annarra þátttakenda, einn í einu.

V. LOKAFERLIÐ
Síðasti áfangi heildarvinnuferlisins er að deila með öðrum og ræða tilfinningar, hugleiðingar og niðurstöður 
sameiginlegrar vinnu. Sérstaklega skal gætt þeim einstaklingum sem hafa notað eigin sögur til að vinna 
með. Sérstaklega ætti leiðtoginn að ganga úr skugga um hvort þeim líði vel og sárni ekki þótt þeirra eigin 
reynsla sé notuð í hópnum.  

Niðurstöður úr náminu Af þessum vinnubrögðum ættu þátttakendur að læra:
•	 um grundvallarreglur sögunnar - bæði stafrænt og leikrænt;
•	 hvernig á að byggja upp söguna til að tjá innihald hennar og miðla mikilvægum skilaboðum;
•	 hvernig á að vinna í hópi og gera málamiðlun;
•	 hvernig á að takast á við erfiðar tilfinningar.



Fyrirséð bein og óbein 
áhrif á þátttakendur

Innleiðing þessarar vinnu reyndist vera áhugaverð og hvetjandi fyrir fulltrúa þess hóps sem lýst er hér að 
ofan. Þeir sem tóku þátt í vinnunni urðu sjálfstæðari í hugsun sinni, sveigjanlegri og opnari. Þeir náðu að 
sigrast á feimni og ótta við að tala um sjálfa sig. Þannig var sjálfsálit þeirra og sjálfsmat styrkt mikið.

Skráning og veflausnir 
sem nýtast vel til 
að framkvæma 
atburðarásina

KYNNING Á FRÁSÖGN OG AÐ GERA ÚTDRÁTT ÚR SÖGUM OG SÝNA ÞÆR 
(INTRODUCTION TO STORYTELLING AND DRAFTING THE STORIES
STRUCTURING THE STORIES AND ACTING THEM OUT)

https://youtu.be/xknZWYmRWzc
https://youtu.be/m9l-9oxkZKg

