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Við látum ekkert stoppa okkur!
Sagan um Míu og vini hennar

Hæ krakkar! Ég heiti Mía og ég er 5 ára.
Í dag er ég að fara á leikskólann. Mig langar
að bjóða ykkur að koma með mér að hitta
alla vini mína og sýna ykkur hvað þeir eru
skemmtilegir og flottir hver á sinn hátt. Bestu
vinir mínir heita Dalía, Birgitta, Andri, Daði
og Andrea.

Á meðan ég sit í bílnum á leið í leikskólann,
þá langar mig til þess að segja ykkur aðeins frá
sjálfri mér.
Ég bý með mömmu, pabba og litla bróður í
Reykjavík.
Mér finnst skemmtilegast að leika við vini
mína, teikna, hlusta á tónlist og dansa, en ég er
að æfa dans í dansskólanum.

Þegar ég var nýfædd kom í ljós að ég heyrði
ekki alveg nógu vel með eyrunum mínum.
Til þess að geta heyrt í þeim sem tala við mig
og til þess að hlusta á tónlist nota ég
heyrnartæki sem er sett í eyrað mitt og það
hjálpar mér að heyra.
Ég er afskaplega ánægð með flotta
heyrnartækið mitt.

Þetta er alveg eins og að vera með gleraugu.
Þeir sem sjá illa nota gleraugu til að sjá og þeir
sem heyra illa nota heyrnartæki til að heyra.
Þó að ég sé með þetta tæki heyri ég kannski
ekki alltaf alveg nógu vel. Þess vegna tala vinir
mínir alltaf hátt og skýrt til þess að ég heyri
betur hvað þau segja.

Jæja, þá erum við
komin í leikskólann!
Komið þið með
mér inn. Þetta er
Valborg, kennarinn
minn. Hún er að
undirbúa
samverustund fyrir alla
krakkana á deildinni
minni. Í samverustund
er setið í hring, lesin
saga og farið í leiki.

Valborg kemur með skemmtilegt verkefni í
samverustundinni.
Við eigum að snúa okkur að þeim sem situr
við hliðina á okkur og athuga hvort okkur
finnst sá vera alveg eins og við. Þegar við erum
búin að því, þá útskýrir Valborg fyrir okkur að
við erum öll ólík og einstök á okkar hátt.
Þó svo að okkur finnist stundum einhver vera
öðruvísi en við, þá eigum við að koma fram
við hann alveg eins og við viljum láta koma
fram við okkur.

Nú er samverustundin búin og við erum að
fara út að leika.
Við verðum að muna að klæða okkur vel því
það er mjög mikil snjókoma og ískalt úti.
Ég hlakka til þess að fara út því ég, Birgitta og
Daði erum búin að ákveða klára að byggja risa
stóra snjóhúsið sem er á leynistaðnum okkar.

Birgitta er 4 ára og við æfum dans saman í
dansskólanum. Birgitta er með mikið og sítt
rautt hár sem nær alveg niður á rass. Hún
er með margar sætar freknur á andlitinu og
þegar sólin skín verða þær miklu fleiri. Svona
eins og töfrar!

Daði er frændi minn og er 5 ára. Hann er
góður í að teikna og byggja stór hús úr Lego
kubbum. Þegar Daði var lítill þá kom í ljós að
hann átti erfitt með að ganga og þess vegna
þarf hann að vera í hjólastól til þess að komast
leiðar sinnar. Stundum getur verið erfitt fyrir
hann að komast þangað sem hann ætlar sér og
þá hjálpum við krakkarnir honum með því að
ýta hjólastólnum áfram.
Þegar við komum út er svo mikill snjór að
hann nær næstum því upp á hné og það er
svolítið erfitt að ganga í honum.
Til þess að komast á leynistaðinn okkar
þurfum við að fara niður litla brekku og inn í
lítinn skóg sem er á leikskólalóðinni.

Daða finnst erfitt að ýta sér áfram í
hjólastólnum í snjónum. Við Birgitta
hjálpum honum að komast með okkur
með því að ýta honum áfram. Við
þurfum að vera mjög sterkar vegna þess
að það er mjög erfitt að ýta honum í
snjónum. Allt í einu festist hjólastóllinn
og við getum ekki ýtt honum áfram. Við
ýtum og ýtum og ýtum eins fast og við
getum en ekkert gerist.

Valborg sér að við erum í vandræðum og
kemur og hjálpar okkur. Hún reynir líka að
ýta Daða áfram en það er allt of mikill snjór
til þess.
Daði er farinn að halda að hann komist ekki á
leynistaðinn okkar og er orðinn frekar leiður
vegna þess að hann er búinn að bíða spenntur
eftir að klára að byggja snjóhúsið.

Allt í einu tekur Valborg á sprett inn í
leikskólann og við höldum að hún ætli að
skilja okkur alein eftir föst í snjónum!
En þá birtist Valborg aftur með risastóra,
rauða og glansandi skóflu og byrjar að moka
snjóinn svo Daði komist áfram.

Hún mokar og mokar og mokar alveg
þangað til að leiðin er orðin greið að
leynistaðnum okkar og Daði tekur gleði
sína á ný.
Við hjálpumst öll þrjú að við að leggja
lokahönd á flotta snjóhúsið okkar. Þegar
Valborg sér að snjóhúsið er að verða tilbúið
kemur hún með skemmtilega hugmynd.
Hún leggur til að næsta samverustund verði
haldin í snjóhúsinu, þar sem við munum fá
heitt kakó, kex og hlusta á góða sögu.

Við erum bæði ánægð og stolt af fína
snjóhúsinu okkar og bíðum spennt eftir að
eiga samverustund í því.
Nú er útiveran búin og kominn tími til að fara
inn í hádegismat.
Núna er ekkert mál fyrir mig og Birgittu að ýta
Daða áfram þar sem búið er að moka snjóinn.
Við komum því öll glöð og rjóð í kinnum inn
í hlýjuna.

Þegar inn er komið er sest við matarborðið, en
hver og einn á merkt sæti með sínu nafni. Ég
sit í miðjunni á móti Valborgu og við hliðina á
mér sitja Andrea og Dalía.
Andrea er 5 ára. Hún æfir dans með mér og
Birgittu í dansskólanum. Hún er rosalega góð
í að dansa og henni finnst gaman að syngja.
Andrea er mjög feimin og á erfitt með að læra
að tala. Þegar hún talar notar hún stundum
tákn með tali til þess að aðrir skilji hana
betur. Við krakkarnir lærum tákn með tali í
leikskólanum. Það hjálpar henni og okkur að
tala saman.

Dalía er 5 ára alveg eins og ég og Andrea. Hún
er nýflutt í götuna mína en áður en hún flutti
þangað bjó hún í Afríku þar sem hún fæddist.
Hún er með fallega brúna húð, stór brún augu
og mikið flott, svart krullað hár.
Dalía talar ekki mikla íslensku en er frábær í
að tala útlensku. Hún er samt að læra íslenskuna og við krakkarnir á leikskólanum erum
dugleg að hjálpa henni að læra.

Í dag er uppáhalds maturinn minn, steiktur
fiskur með kartöflum, grænmeti og sósu.
Þar sem Andrea á erfitt með að læra að tala
þá notar hún diskamottu með myndum á í
matartímanum. Hún bendir á myndirnar og
þá geta allir séð hvað það er sem hún vill fá.

Ég er svo svöng að ég fylli diskinn af mat
en þegar ég ætla að byrja að borða þá potar
Andrea í mig. Ég lít á hana og sé að hún er að
benda á myndina af sósunni á diskamottunni
sinni. Með því er hún að biðja mig um að rétta
sér sósuna. Ég teygi mig í stóru sósuflöskuna
og rétti henni hana með bros á vör.

Ég háma í mig gómsætan fiskinn. Mikið er
hann góður. Dalía starir hins vegar furðulostin
á diskinn sinn. Henni finnst íslenskur matur
stundum svolítið skrítinn þar sem maturinn í
hennar heimalandi er oft allt öðruvísi.

Þar sem Dalía talar ekki mikla íslensku á hún
stundum erfitt með að biðja um það sem hún
vill fá. Þá bendir hún á það sem hún vill fá
og segir eitthvað á útlensku sem ég skil ekki.
Þegar við krakkarnir og Valborg sjáum hvað
hún er að benda á þá réttum við henni það
og segjum henni í leiðinni hvað þetta heitir
á íslensku. Valborg segir að með því að gera
það, þá séum við að hjálpa henni að læra
íslenskuna.

Allir krakkarnir eru svo svangir eftir
útiveruna að allur fiskurinn klárast. Meira að
segja Dalía fæst til þess að smakka fiskinn.
Þegar allt kemur til alls, þá finnst henni hann
mjög góður og borðar næstum jafn mikið og
ég!
Nú eru allir orðnir saddir og sælir og komið er
að frjálsum leik.
Við Birgitta og Andri leikum mjög oft saman í
frjálsum leik.

Þið hittuð Birgittu áðan og þetta er hann
Andri. Hann er 4 ára. Ég og Andri erum búin
að þekkjast síðan við byrjuðum á leikskólanum
og erum mjög góðir vinir. Andri sér mjög illa
og þarf því að nota þykk gleraugu til þess að
sjá betur. Stundum þarf hann líka að nota staf
þegar hann gengur um, en stafurinn hjálpar
honum að rata og ganga ekki á hluti og fólk.
Stundum þegar hann er ekki með stafinn sinn
þá hjálpa ég honum og leiði hann áfram.

Við ætlum að fara að leika okkur í salnum,
en það er stórt svæði með allskonar dóti og
tónlist. Þar sem Andri sér mjög illa þá leiðum
við Birgitta hann með okkur í salinn.
Þegar við komum inn í salinn er spiluð há
tónlist og það er mikið fjör. Það eru boltar,
húlahringir og tjaldgöng út um allt.

Ég og Birgitta förum að dansa dans sem við
lærðum í dansskólanum á meðan Andri fer að
leika sér í tjaldgöngunum. Í dansinum þarf að
snúa sér í marga hringi. Í öllum látunum þá
rekumst við Birgitta saman og dettum báðar á
tjaldgöngin þar sem Andri er að leika sér.

Við heyrum óp koma frá tjaldgöngunum og
Andri kemur skríðandi út gleraugnalaus. Við
biðjumst fyrirgefningar og hjálpum honum
að standa á fætur. Honum er mjög brugðið og
segist ekki finna gleraugun sín. Ég skríð inn í
tjaldgöngin og finn gleraugun hans öll bogin
og beygluð. Valborg kemur til að kanna hvað
gangi á og sér þá Andra gleraugnalausan og
miður sín. Ég rétti henni gleraugun og spyr
hana hvort hún geti lagað þau.

Valborg fer fram og kemur stuttu seinna til
baka með litla bláa töng. Hún notar töngina til
þess að laga beygluna á gleraugunum og Andri
tekur gleði sína á ný.
Þegar Andri er búinn að jafna sig, þá segist
hann frekar vilja spila á spil. Valborg segir það
góða hugmynd vegna þess að það er rólegur
leikur sem hentar öllum.

Við förum því aftur inn á deild og ég bið
Valborgu um stóru spilin, en það eru spil sem
Andri á auðveldara með að sjá á. Við spilum
fullt af spilum sem er mjög skemmtilegt.
Tíminn flýgur áfram og allt í einu er mamma
mætt að sækja mig.
Þrátt fyrir að dagurinn á leikskólanum hafi
verið skemmtilegur þá er ég mjög glöð að sjá
mömmu mína.

Ég hleyp til hennar og gef henni stórt knús. Í
bílnum á leiðinni heim vill mamma fá að vita
allt um daginn í leikskólanum
Ég segi henni frá öllu því sem gerðist í dag og
hún er glöð að heyra hvað ég og krakkarnir
erum dugleg við að aðstoða aðra þegar á þarf
að halda.
Hún segir að stundum þurfi maður að vera
mjög hugmyndaríkur til þess að leysa vandamál og aðlaga aðstæður svo að allir geti
tekið þátt.
Nú erum við komin heim. Takk fyrir að koma
með mér á leikskólann.
Sjáumst seinna!

Bók þessi er 10 eininga BA-verkefni í Þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands. Höfundar er Helga Rún Halldórsdóttir og
Líney Rut Guðmundsdóttir.
Sagan fjallar um Míu, sem er 5 ára heyrnarskert stúlka, og vini hennar í leikskólanum. Í sögunni fáum við að slást í för með Míu í leikskólann, kynnast vinum
hennar og lífinu í leikskólanum. Vinahópur Míu er lýsandi fyrir fjölmenningarsamfélag nútímans. Hópurinn er fjölbreyttur og samanstendur af fötluðum
og ófötluðum börnum ásamt barni sem er aðflutt erlendis frá. Dagurinn á leikskólanum er ósköp venjulegur dagur þar sem við fáum að kynnast hinum ýmsu
aðstæðum sem geta komið upp og leiða til þess að börnin þurfa að hugsa út fyrir
rammann og aðlaga aðstæður að þeim sem þess þurfa hverju sinni, svo allir geti
tekið jafnan þátt í því sem verið er að gera.
Sagan er ætluð börnum á elsta stigi leikskóla og yngsta stigi grunnskóla.
Tilgangur hennar er að varpa ljósi á þann fjölbreytileika sem finnst í því nútíma
fjölmenningarsamfélagi sem við búum í í dag og ýta undir það að fötluð börn og
börn af erlendum uppruna hafi jöfn tækifæri og aðrir til þátttöku í samfélaginu.
Markmiðið er að innleiða jákvæð viðhorf til fjölbreytileikans í samfélaginu og
vinna gegn neikvæðum viðhorfum. Boðskapur sögunnar er að við erum öll eins
en samt ólík, og það er allt í lagi.
Þó svo að einhver búi við einhverskonar skerðingu að þá á sá hinn sami ekki að
líða fyrir það. Aðstæður eiga að vera aðlagaðar að viðkomandi einstakling eins vel
og hægt er hverju sinni. Mikilvægt er að allir geti verið virkir þátttakendur, sem
er allra réttur. Skilaboðin eru því skýr, allir geta lagt sitt af mörkum við að stuðla
að virkni og jafnrétti annarra.
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