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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um persónubrúður (Persona Dolls) og hvernig unnið er með þær í 
leikskólum. Persónubrúður eru tæki sem kennarar nota til að vinna gegn fordómum og 
mismunun sem kemur upp í ba 
rnahópum. Kennarar búa til persónusögu brúðunnar og gefa henni til dæmis nafn, heimili og 
fjölskyldusögu.  
 
Þegar unnið er markvisst með persónubrúður læra börnin smátt og smátt að bera virðingu 
hvert fyrir öðru og taka tillit til annarra. Börnin taka þátt í gleði og sorgum brúðunnar, geta 
sett sig í spor hennar, og jafnvel komið með lausn á vanda hennar. 
 
Sagt er frá hlutverki kennara í gerð persónu fyrir brúðuna. Tekin eru dæmi um hvernig sögur 
brúðan segir og hvaða hlutverki kennarar gegna í því samhengi. Í sögustund talar kennarinn 
fyrir brúðuna, hann segir frá einhverju atviki sem brúðan vill deila með börnunum og getur 
það hvort sem er verið gott eða slæmt atvik.  
 
Í lokin er gerð grein fyrir rannsókn þar sem leitast er við svara spurningunni: Geta 
persónubrúður nýst sem tæki til að fá börn til að tjá tilfinningar sínar og upplifanir frjálst og 
óhikað? Tekin voru viðtöl við fjóra leikskólakennara sem hafa unnið mislengi með 
persónubrúður.  
 

Abstract 
This paper explores the Persona Dolls and how they are utilized in kindergarten. Persona dolls 
are used as tools by teachers to raise equality issues and counter stereotypical and 
discriminatory thinking with students. The teacher creates a story about the doll and includes 
for example, name, address, and family history.  
 
When the Dolls and their stories are used systematically they are powerful tools for exploring, 
uncovering and confronting bias. They help children to express their feelings and ideas, think 
critically, develop empathy with the doll, and even suggest solutions to its problems. 
 
We discuss the teacher’s part in creating a persona for the Doll and examples given about the 
stories the doll tells and consequently the teacher’s role in that. The teacher speaks on behalf 
of the doll during story time and tells the children about an event the doll wants to share with 
them; either a positive or a negative one. 
 
In conclusion, we will review research that strives for answers to the question:  
Can Persona Dolls be successfully used to aid children in expressing their feelings and 
experiences? Interviews with four kindergarten teachers that have used the Dolls for varied 
length of time were conducted. 
 


