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Ágrip 

Í ritgerðinni fjalla ég um hvort heiltæk skólastefna og persónubrúður eigi samleið. Ég 

útskýri heiltæka skólastefnu, um hvað hún fjallar og hvernig er unnið eftir henni. Fjalla 

ég einnig um börn með sérþarfir á leikskólum. Ég beini sjónum mínum sérstaklega að 

leikskólanum Múlaborg sem hefur þá sérstöðu að á honum eru föst tvö pláss á hverri 

deild fyrir börn með sérþarfir. Starfsfólk Múlaborgar fór til London á námskeið hjá 

Babette Brown um persónubrúður í apríl 2005. Ég velti því fyrir mér hvort hægt sé að 

efla samkennd inna barnahópsins og koma í veg fyrir fordóma á leikskólanum með því að 

nota persónubrúður. Ég nota bæði persónulega reynslu mína af leikskólanum, en ég hef 

unnið þar í fjölmörg ár og viðtal við Brynhildi sérkennslustjóra á Múlaborg. Er það 

skoðum mín að persónubrúður geti svo sannarlega átt sinn stað á leikskólanum Múlaborg 

og eflt samkenndina þar og minnkað fordóma með því að fá börnin til að tala um 

tilfinningar sínar og skoðanir og rökræða þær innan hópsins með hjálp kennarans. 
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Inngangur  

Á undanförnum árum hefur íslenskt þjóðfélag breyst því með bættum samgöngum er 

heimurinn sífellt að minnka. Lönd og samfélög eru í auknum mæli orðin 

fjölmenningarleg og er Ísland engin undantekning. Fjöldi fólks erlendis frá hefur sest hér 

að, eignast hér heimili og átt börn.  Með þeim hafa borist erlend áhrif og hafa þau án efa 

haft mikil áhrif á íslenska menningu. Börnum  frá öðrum menningarheimum hefur því 

fjölgað gríðarlega í íslenskum leikskólum á undanförnum árum. Einnig hafa börn með 

fötlun í ríkara mæli komið inn í leikskólana.  

Börn í leikskólum geta því verið mjög ólík. Þar eru  strákar og stelpur, á mismunandi 

aldri sem hafa kannski alist upp við mjög ólíkt gildismat. Þau koma úr ólíkum og 

misefnuðum fjölskyldum, úr sveit eða borg. Sum eru fötluð og geta fatlanirnar verið mjög 

mismunandi. Þau geta verið af ýmsu þjóðerni, með misjafnan litarhátt, ólík tungumál, 

ástunda mismunandi trúarbrögð og sum börnin eru jafnvel nýkomin til Íslands. Öll eru 

þau með mismunandi reynslu og hæfileika  En hvernig er hægt að koma til móts við öll 

þessi börn á leikskólum, sem eru með svo mismunandi þarfir ? Jú, heiltækur leikskóli 

(stundum kallaður leikskóli fyrir alla eða nám án aðgreiningar)  er leikskóli sem mætir 

þörfum allra barna, burtséð frá fötlun, menningu eða öðru sem telst til sérþarfa. Oft er 

líka talað um fjölmenningarlega kennslu eða fjölmenningarlegan leikskóla. En ég ætla að 

kalla þetta heiltæka skólastefnu. Þar er líka pláss fyrir fjölmenningarlega kennslu. Í dag 

eru allir leikskólar á Íslandi heiltækir leikskólar. 

Í skýrslu sem gefin var út 2002 um sérkennslu í leikskólum Reykjavíkur eru börn með 

sérþarfir sögð vera börn með fatlanir og/eða þroskafrávik, félagslega og tilfinningalega 

erfiðleika, málhömlun og/eða málörðugleika (Sérkennsla í leikskólum Reykjavíkur 

2002:5). Ætla ég að halda mig við þá skilgreiningu. Hér er bæði átt við börn sem eiga við 

langvarandi erfiðleika að etja og börn sem ætla má að vinni bug á erfiðleikum sínum með 

réttri aðstoð. 
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Ég hef einn sérstakan leikskóla í huga, en það er Múlaborg, þar sem ég hef ég unnið í 

mörg ár. Múlaborg er nokkuð sérhæfður leikskóli sem vinnur eftir heiltækri skólastefnu. 

Þar eru fjórar deildir og á hverri deild eru tvö pláss ætluð börnum með fatlanir eða 

þroskafrávik. Ég fór ásamt starfsfólkinu á Múlaborg í heimsókn til Babette Brown í 

London (apríl 2005) og sat hjá henni námskeið sem var ótrúlega skemmtilegt og 

fræðandi. Þar kynntumst við persónubrúðum (Persona Dolls) í fyrsta skipti. Vakti það 

áhuga minn og annarra á Múlaborg á persónubrúðum og hvernig hægt væri að vinna með 

þær með börnum. Þegar heim var komið hugsuðum við um hvernig notkun persónubrúða 

gæti  komið í veg fyrir fordóma, hjálpað börnum með sérþarfir að aðlagast betur hinum 

börnunum á  leikskólanum og unnið að samkennd innan hópsins. Þessi heimsókn vakti 

með mér mikinn áhuga á því að athuga hvort og hvernig persónubrúður gætu nýst á 

leikskóla með heiltækri skólastefnu.  

Í ritgerðinni fjalla ég um ýmislegt sem tengist heiltækri skólastefnu og persónubrúðum. 

Ég fjalla um heiltæka skólastefnu, um börn með sérþarfir og börn af erlendum uppruna. 

Kynni hvernig hægt er að vinna með persónubrúður inni í leikskólum og tek svo viðtal 

við sérkennslustjóra Múlaborgar, Brynhildi Guðmundsdóttur. Í umræðunum færi ég svo 

rök fyrir því af hverju ég tel að persónubrúður og heiltæk skólastefna eigi samleið. 
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Heiltæk skólastefna 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er talað um að börnin hafi mismunandi reynslu, getu og 

þroska. Þau hafa þörf fyrir samskipti við önnur börn, bæði eldri og yngri börn sem og 

jafnaldra sína. Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers einstaks barns svo að það fái 

notið sín í hópi annarra barna á eigin forsendum. Taka ber sérstakt tillit til barns sem er á 

einhvern hátt fatlað eða með tilfinninga- og /eða félagslega erfiðleika (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999:15).  

 

Leikskóli sem er með heiltæka skólastefnu er vel í stakk búinn til að mæta þessum 

þörfum því að heiltæk skólastefna felur í sér að skólinn taki á móti öllum nemendum á 

þeirra eigin forsendum. Hver einstaklingur er metinn út frá sínum hæfileikum en ekki því 

sem hann getur ekki. Það er talinn kostur að nemendur séu ólíkir og litið er á félags- og 

námslegan margbreytileikann sem sjálfsagðan hlut. Jafnaldrar eru saman (Hafdís 

Guðjónsdóttir 1994:5). Heiltæk skólastefna er þýðing á enska orðinu “systemic 

inclusion”. Dianne Ferguson talar um að heiltæk skólastefna ögri núverandi skipulagi. Að 

ágreiningurinn um hvar fötluðum nemendum eigi að vera kennt megi ekki vera 

aðalatriðið. Heldur hvernig hægt er að kenna öllum nemendum þannig að kennslan nýtist 

þeim sem best. Mestu máli skipta vönduð vinnubrögð kennarans og því þarf 

meginumræðan að snúast um betri kennslu fyrir alla nemendur (Dianne Ferguson 

1999:2). 
 

Markmið heiltækrar skólastefnu er að gera alla nemendur að þátttakendum í samfélagi 

sínu. Það tekst með vönduðum og markvissum vinnubrögðum. Börnin eru ekki tekin út úr 

hóp í einstaklingskennslu heldur vinna þau saman í litlum hópum. Áhersla er lögð á að 

kenna þeim samvirkni til þess að hægt sé að kenna þeim kærleika og mannúð, þannig að 

þeir beri hag samferðarmanna sinna fyrir brjósti síðar á ævinni (Hafdís Guðjónsdóttir 

1994:5). Unnið er að þörfum hvers og eins í sama umhverfi. Allir nemendur eiga sama 

rétt og eiga að fá tækifæri. Heiltæk skólastefna beinist einnig að því að hjálpa kennurum 

að vinna markvisst saman  með öðrum sem tengjast lífi, þörfum og áhuga nemenda og 
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gera þeim kleift að mæta markvisst ítrustu fjölbreytni í bekk. Skilgreina og skipuleggja 

námsferli og metanlegan afrakstur af námi sérhvers nemanda og hópsins (Dóra Bjarnason 

1995:49). Heiltæk skólastefna veitir börnum þann stuðning og þá kennslu sem þau 

þarfnast til að geta átt fulla náms- og félagslega hlutdeild í skólasamfélaginu (Dianne 

Ferguson 1999:3). Öll börnin græða á heiltækri skólastefnu, ekki bara þau börn sem eru 

með sérþarfir, heldur líka þau ófötluðu. Börn með sérþarfir fá eðlilegar fyrirmyndir um 

hegðun. Sú fyrirmynd er mun mikilvægari en sú sérhæfða þjálfun og kennsla sem þau fá  

í sérskólum og sérdeildum (Grétar Marínósson og Kolbrún Gunnarsdóttir 1992:80). Það 

er ófötluðu barni mikil félagsleg reynsla að kynnast fötluðum einstaklingi. Að skilja að 

undir yfirborðinu leynist einstaklingur með samskonar tilfinningar og það sjálft. Að læra 

að taka tillit til og styðja aðra til sjálfshjálpar er mikilvægt uppeldisatriði. Heiltæk 

skólastefna hefur því gildi fyrir samfélagið í heild. Þátttaka fatlaðra í samfélaginu víkkar 

hugmynd okkar um hvað er eðlilegt og stuðlar þar með að auknu umburðalyndi allra. 

Samfélag sem sinnir fötluðum vel er betra samfélag fyrir alla (Grétar Marínósson og 

Kolbrún Gunnarsdóttir 1992:81).  

 

Fyrst og fremst er lögð áhersla á það að skólastarfið þarf að stuðla að virkri þátttöku allra 

nemendanna. Markmiðið er ekki að allir geri hið sama eða læri það sama. Stefnt er að því 

að allir séu virtir og viðurkenndir, metnir að verðleikum og verði fullgildir einstaklingar í 

barnahópnum. Nám sérhvers nemanda inniheldur það sem honum er fyrir bestu og er 

merkingarbært fyrir hann. Heiltæk skólastefna hefur þróast á síðustu árum vegna 

knýjandi þarfar fyrir breytt vinnubrögð og viðhorf innan skólanna. Vinnubrögðin eru 

fólgin í tilraun til að nýta alla starfskrafta og fjámagn skólans til að hlúa að þroska allra 

barna (Kristín Aðalsteinsdótttir 1992:200). Kennsla og uppeldi fjölbreytilegs barnahóps í 

leikskóla gerir miklar kröfur til leikskólakennara og annars starfsfólks.  Kennarar skoða 

stöðugt eigin vinnubrögð með það að leiðarljósi að bæta félagslega og tilfinningalega 

stöðu nemenda og efla þá í þroska og námi. Ekki er einblínt eingöngu á nemandann og 

hæfileika hans heldur eru aðstæður, kennsluhættir og námsskrá í sífelldri athugun. 

 

Eins og Dóra Bjarnason bendir á þá eru lykilþættir heiltækrar skólastefnu að kennarar og 

annað starfsfólk vinni skipulega saman. Að námsskráin sé unnin saman og að kennarar 



 10 

beri sameiginlega ábyrgð gagnvart bæði nemendum og foreldrum. Kennarar þurfa að 

endurskoða stefnu skólans og námsskrár í leit að árangursríkara og ánægjulegra 

skólastarfi. Allir þurfa að hjálpast að við að leysa vandamál sem koma upp og að hver 

einast nemandi læri í samræmi við aldur og getu.  

,,Kennslan er skapandi, árangursrík og sveigjanleg “ (Dóra Bjarnason 1995:14). 

 

  

1.1. Börn af erlendum uppruna í leikskóla 

 

Á Íslandi eru oftast nokkur tvítyngd börn í hverjum leikskóla.   

Tvítyngi hefur verið skilgreint sem ,,færni í að skilja, tala og síðar lesa og skrifa á 

tveimur tungumálum og búa í tveimur menningarheimum” (Elsa Sigríður Jónsdóttir 

2000:99). Haustið 2005  voru 5729 börn í almennum leikskólum í Reykjavík.  

Þar af voru 667 börn af erlendum uppruna, þar sem annað foreldri eða bæði voru af 

erlendum uppruna (Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

2006:fylgiskjal 11b). 

 

Börnin voru af  81 þjóðerni og töluðu að minnsta kosti 60 mismunandi tungumál.  

Sum barnanna eru tvítyngd þegar þau koma í leikskólann, það þýðir samt ekki að þau tali 

bæði málin jafn vel. Sum tala eingöngu sitt  móðurmál sem er annað en íslenska og önnur 

tala hrafl í báðum tungumálum. 

 

Algengasta þjóðerni barna í leikskólum Reykjavíkur; 

• Pólskt- 60 börn 

• Filippínskt-55 börn 

• Tælenskt-36 börn 

• Rússnenskt-28 börn 

• Danskt-23 börn 

 (Stefna og starfsáætlun Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2006:fylgiskjal 11b) 
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Væntingar leikskólakennarans til tvítyngdu barnanna skipta ótrúlega miklu máli. Öll börn 

læra málið í gegnum leik, því er mikilvægt að tvítyngd börn geti leikið sér með íslenskum 

jafnöldrum sínum. Mikilvægt er að leikskólinn sé fjölmenningarlegur, að hann leggi 

jafnmikla áherslu á menningu og tungu allra barna í leikskólanum. Í heiltækum  leikskóla 

er borin virðing fyrir öllum einstaklingum og menningu þeirra og tekið er tillit til þarfa 

hvers barns. Því þarf leikskólastarfið að endurspegla fjölmenningarlegt samfélag. 

Heimamál og heimamenning barna sem eru tvítyngd eða með aðrar sérþarfir þarf að vera 

sýnilegt og börnin þurfa að læra að öll börnin eru ólík en samt jafn mikils virði.  

 

Foreldrasamstarfið þarf að vera gott en sérstaklega samstarfið við foreldra barna með 

einhverjar sérþarfir. Hægt er að panta túlk frá  frá Alþjóðahúsinu ef þörf er á, til dæmis 

vegna foreldraviðtala eða fyrsta viðtals. Líka er hægt að fá upplýsingabæklinga um 

leikskóla á ýmsum tungumálum. Þegar tekið er fyrsta viðtal við foreldra af erlendum 

uppruna er mikilvægt að fá nægar upplýsingar. Fyrir utan þessar almennu upplýsingar um 

vinnustað og símanúmer sem allir gefa þá er mikilvægt að fá að vita aðeins meira. Eins 

og til dæmis hvar barnið er fætt, upprunaland móður og föður, fjölskyldugerð, má barnið 

fara í kirkju, viðhorf til útiveru, hvaða tungumál eru töluð á heimilinu, hvaða tungumál 

talar barnið, hvaða tungumál talar móðir við barnið, hvaða tungumál talar faðir við 

barnið? Vilja foreldrar að haldið sé upp á hátíðisdaga sem tengjast menningu og trú? 

Mataræði og heilsufar barnsins skipta líka máli (Munnleg heimild, Fríða Jónsdóttir, 

september 2006).  Stundum er gengið út frá því að fjölmenningarleg kennsla gangi út á 

það að halda kínverska viku eða að börn af erlendum uppruna kynni menningu sína með 

því að mæta einn dag í þjóðbúningi lands síns og dansi þjóðdans eða sýni hinum 

börnunum matarhefð sína. Grundvöllur fjölmenningarlegs náms og kennslu er hins vegar 

sameiginlegur og gagnkvæmur lærdómur allra nemenda, óháð uppruna, menningu eða 

trú. Fjölmenningarleg kennsla er þannig ekki eitt ákveðið fag heldur afstaða sem fléttast 

inn í allar námsgreinar á öllum skólastigum (Guðrún Pétursdóttir1999:39). Börn læra ekki 

bara það sem við ætlum að kenna þeim heldur læra þau einnig af reynslu sinni og því sem 

þau verða vitni að. Rannsóknir hafa sýnt að börn læra jákvæðar og neikvæðar tilfinningar 
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í sambandi við mismunandi kynþætti, jafnvel þegar þau eru aðeins þriggja ára. (Siraj-

Blatchford1994:4).  

 

Meginmarkmiðum fjölmenningarlegrar kennslu hefur verið skipt í eftirfarandi atriði: að 

takast á við fjölbreytileikann, að efla samkennd og samstöðu, að þekkja og virða aðra 

menningarheima, kennsla gegn þjóðernishyggju og kennsla gegn kynþáttahatri (Guðrún 

Pétursdóttir1999.39). Mikilvægt er að haft sé samráð við foreldra barnanna ef kynna á 

menningu barna af erlendum uppruna. Einnig þarf starfsfólkið að skoða sín viðhorf og 

læra um mismunandi menningu og hvernig á að kenna íslensku sem annað mál. 

 

Ýmsir möguleikar eru til að vinna með ólík tungumál leikskólans. Það er hægt að hafa 

fjölbreytt tungumál sýnileg með því hafa þau upp á veggjunum. Til dæmis kveðjur á 

tungumálum allra í leikskólanum, tungumál vikunnar, lög, tölustafi eða sögur og 

afmæliskveðjur eða jólakveðjur.  Öll börnin geta lært nokkuð orð á tungumálum 

barnanna í leikskólanum. Starfsmenn/foreldrar af erlendum uppruna lesa fyrir börnin á 

móðurmáli sínu. Hlusta á lög, texta og myndbönd á erlendum tungumálum ( Munnleg 

heimild, Fríða Jónsdóttir, september 2006). Mikilvægt er að bækur, spil og púsluspil sýni 

margbreytileika lífsins, sýni ekki bara hvít börn í Evrópu. Hægt er að hafa heimskort sem 

börnin skoða og merkja þau lönd sem börnin koma frá eða hafa fána landanna sýnilega.  

 

Í Aðalnámsskrá leikskóla kemur fram að börn þurfi að læra að hver þjóð hefur sín 

sérkenni og sína sérstæðu menningu sem ber að meta og virða. Þótt þjóðir heimsins séu 

ólíkar í siðum og háttum eiga þær að geta lifað saman í sátt og samlyndi í fjölbreytilegu 

samfélagi þjóða. Leikskólanum ber að rækta virðingu barnanna fyrir hver öðrum, hver 

sem uppruni þeirra, lífsviðhorf, tunga eða trúarbrögð eru (Aðalnámskrá leikskóla 

1999:29). Ég tel að fjölmenningarleg kennsla komi í veg fyrir fordóma, því að börn 

fæðast ekki með fordóma heldur læra þá af umhverfinu. Í mörgum löndum Evrópu hafa 

komið upp ýmis vandamál vegns mikils fjölda innflytjenda, til dæmis fordómar og 

kynþáttahatur. Margmenningarlegt uppeldi í leikskóla hefur að markmiði að undirbúa öll 

börn fyrir þátttöku í samfélagi þar sem borin er virðing fyrir fólki með mismunandi 

eiginleika, hæfni, skoðanir og trúarbrögð. 
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1.2. Börn með fötlun í leikskóla 

 

Á Íslandi sem annars staðar hafa orðið miklar breytingar á högum fatlaðs fólks. Ýmsar 

stofnanir fyrir fatlaða og þroskahefta hafa verið lagðar niður og fatlaðir eru farnir að taka 

meiri þátt í samfélaginu. Það sama má segja með fötluð börn. Áður voru þau á 

sérdeildum í leikskólum eða á dagheimilum sem voru sérstaklega byggð fyrir fötluð börn. 

Eftir því sem fatlaðir tóku meiri þátt í samfélaginu varð algengara að börn með fötlun 

væru vistuð á almennum leikskólum og er það nú meginreglan. Oft er talað um að fötluð 

börn hafi þarfir sem þarf að uppfylla en síður er rætt um jafnan rétt barna hverjar sem 

aðstæður þeirra eru til að sækja leikskóla. 

 

Ný viðhorf í fötlunarfræðum hafa einnig haft áhrif. Félagslega líkanið hafnar skýringu 

einstaklingslíkansins sem leggur áherslu á að gallinn búi í einstaklingnum því að vandinn 

stafi af skerðingu hins fatlaða og fötlun sé persónulegur harmleikur. Áhersla er því lögð á 

að greina líkamlega og andlega skerðingu  og síðan þarf að bregðast við með aðgerðum 

sem snúast um að lagfæra hinn fatlaða svo að hann henti betur samfélaginu. Félagslega 

líkanið rekur fötlunina hins vegar til þess að samfélagið hafi brugðist, þar sem ekki hafi 

verið komið til móts við þarfir fólks með fötlun og fötlunin stafi af öllu því sem hindrar 

fatlaða. Svo sem fordómar, takmörkuð réttindi,  skertu aðgengi og sérstökum úrræðum í 

menntun, atvinnu og búsetu (Oliver 1996:32).  Fötlun er skilgreind sem ákveðið form 

undirokunar og kúgunar. Úrbætur í málefnum fatlaðra tengjast því mannréttindabaráttu 

og miða að breytingum á samfélaginu öllu. Í leikskólauppeldi er vaxandi skilningur á því 

að í skipulagi og starfsháttum leikskólans verði að koma til móts við öll börn en það sé 

ekki barnanna að passa inn í leikskólastarfið. 

 

Réttur barna til leikskólavistar er vel tryggður í lögum og reglugerðum.  Í 15 gr. í lögum 

um leikskóla nr.78/1994 segir:,,Börn á leikskólaaldri, sem vegna fötlunar, 

tilfinningalegra, eða félagslegra erfiðleika þurfa mikla aðstoð og þjálfun, eiga rétt á henni 

innan leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga”(Lög um leikskóla nr.78/1994). 

Sérkennsluráðgjafar starfa á þjónustumiðstöðvum í hverjum borgarhluta. Þeir veita 

ráðgjöf, fræðslu og handleiðslu til foreldra, starfsfólks og stjórnenda leikskóla í 
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Reykjavík um umönnun, uppeldi og þjálfun barna með sérþarfir. Umsóknir um 

leikskólavist fyrir fötluð börn og börn með sérþarfir fá forgang. Leikskólum er úthlutað 

sérkennslutímum vegna einstakra barna og eiga þeir að renna til sérkennslu og stuðnings 

barninu í leikskólanum. Leikskólastjórar bera ábyrgð á umsóknum um stuðning fyrir börn 

í sínum skóla og senda hana til Menntasviðs. Umsóknum fylgja greiningarniðurstöður. 

Sérstakt úthlutunarteymi sér um að meta umsóknir á grundvelli greininga og úthlutar til 

leikskóla eða barna. Flest börn með fötlun á leikskólaaldri í Reykjavík eru í almennum 

leikskólum. Þó eru nokkur í stofnun fyrir fatlaðra (Munnleg heimild, Brynhildur 

Guðmundsdóttir, september 2006). Í Aðalnámsskrá leikskóla (1999) er ekki lengur talað 

um þjálfun fatlaðra barna heldur er talað um nám og kennslu hvort sem barnið er fatlað 

eða ófatlað. 

 

Mikilvægt er að notuð sé snemmtæk íhlutun í leikskólum. Snemmtæk íhlutun er þýðing á 

enska orðinu early intervention.  Snemmtæk íhlutun er vel skilgreind og skipulögð 

þjónusta fyrir ung börn með/ eða í áhættu fyrir þroskafrávik. Markmið hennar er að hafa 

jákvæð áhrif á uppeldisskilyrði og þroskafrávindu og sjá foreldrum og börnum þeirra 

fyrir þeirri þjónustu er þau þurfa á að halda. Markmiðin eru vel skilgreind í samráði við 

foreldrana, foreldrum er leiðbeint og þeim kenndar aðferðirnar. Snemmtæk íhlutun er 

ekkert ný af nálinni því að um 50 ára rannsóknarvinna liggur að baki þar sem gagna hefur 

verið aflað bæði með megindlegum aðferðum og eigindlegum aðferðum. Þessar 

rannsóknir renna stoðum undir kenningar um mikilvægi fyrstu áranna í ævi 

einstaklingsins (Tryggvi Sigurðsson 2003).  Þær hafa einnig sýnt að framfarir hjá börnum 

eru greinilegar bæði hvað varðar þroskaþætti og námsgetu. Rannsóknir hafa líka sýnt að 

árangur af snemmtækri íhlutun er að verulegu leyti háður þátttöku foreldra í íhlutun fyrir 

börn með þroskafrávik og þeim stuðningi sem foreldrum er veittur beint og óbeint við 

umönnun og uppeldi barna sinna.  Foreldrar barnsins eru þeir sem verða alltaf í lífi 

barnsins og þurfa því að fá að taka þátt í allri ákvarðanatöku er varðar barnið (Blackman 

2003:2).  
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Fyrstu sex árin eru mjög mikilvægt þroskatímabil hjá börnum. Þá eru þau sérlega hæf til 

að að læra og verður það þeim miklu erfiðara þegar þau verða eldri. Talað er um 

næmniskeið (sensitive period) sem er tími sem er mikilvægur fyrir ákveðinn 

þroska/hegðun og einstaklingurinn er viðkvæmur fyrir áhrifum frá umhverfinu (Shaffer 

2002:57). Heilastarfsemin er enn í mótun og hægt er að hafa mikil áhrif á það hvernig 

hún þróast. Hegðurnarerfiðleikar og geðræn vandamál eru miklu tíðari hjá fötluðum en 

ófötluðum og tekur snemmtæk íhlutun mið af því og leggur mikla áherslu á að auka 

félagsfærni barna með þroskafrávik, að koma í veg fyrir þróun hegðunarerfiðleika og að 

veita meðferð vegna hegðunarraskana og geðrænna erfiðleika (Tryggvi Sigurðsson 2003).  

 

Dæmi um mismunandi íhlutanir eru til dæmis atferlisþjálfun fyrir börn með einhverfu, 

sjúkraþjálfun barna með Down Syndrome og óhefðbundnar tjáskiptaleiðir fyrir börn með 

þroskahömlun og/eða hreyfihömlun eins og tákn með tali eða Bliss. Útvegun hjálpartækja 

fyrir börn með hreyfihömlun og næringarráðgjöf vegna barna með Prader-Will heilkenni 

eru líka dæmi um snemmtæka íhlutun. 
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Persónubrúður 

 

Persónubrúður eru brúður sem kennarar breyta í fólk. Brúðurnar eru sérstakar því að þær 

hafa sína eigin persónuleika, lífssögur, áhugamál og mismunandi eiginleika. 

Þær heimsækja börnin, venjulega í samverustund, til að segja þeim  frá góðri og slæmri 

reynslu sinni. Börnin verða fljótt vinir þeirra, taka þátt í gleði þeirra og sýna þeim samúð 

þegar þær eru leiðar, hlusta á sögur þeirra og hjálpa þeim að leysa vandamál sín.  

 

Uppruna persónubrúðanna má rekja allt til sjötta áratugarins þegar Kay Taus, 

leikskólakennari í Kaliforníu í Bandaríkjunum, fannst vanta brúður sem sýndu 

margbreytileikann í barnahópnum. Hún og annar kennari, Ruth, hófust handa við að búa 

til brúður úr hörðum pappír. Þær reyndu að gera brúðurnar líkar börnunum í hópnum sem 

voru af ýmsum uppruna og fóru að búa til sögur um brúðurnar. Einnig bjuggu þær til 

fjölskyldusögu brúðanna, hvar þær áttu heima, hvað þeim fannst skemmtilegt að gera og 

fleira. Kay og Ruth sögðu börnunum sögur sem brúðurnar ,,sögðu” þeim. Þannig urðu 

persónubrúður til. Í dag eru persónubrúður notaðar um allan heim, til dæmis í  Ameríku, 

Ástralíu, Suður-Afríku og Evrópu. Notaðar eru bæði brúður úr efnum og plasti 

(Center for Education for Racial Equality in Scotland). Louise Derman-Sparks kynnti 

persónubrúður fyrir Bandaríkjamönnum í bókinni Anti-Bias Curriculum:Tools for 

Empowering Young Children  árið 1989. Trisha Whitney skrifaði bók um brúðurnar sem 

heitir Kids like Us:Using Persona Dolls in the Classroom sem gefin var út 1999. Whitney 

hefur kennt kennurum hvernig á að nota brúðurnar frá 1995 og er bókin hennar mjög 

gagnleg þeim sem eru að byrja að nota brúðurnar. 

 

Persónubrúður eru öflug tæki til að vinna gegn fordómum barna og víkka 

sjóndeildarhring þeirra. Í samverustundinni með brúðunum gefst börnunum tækifæri til 

að segja hvað þeim finnst um allskonar málefni sem snerta þau sjálf og fjölskyldur þeirra, 

standa á sínu og verja aðra (Persona Dolls Training 2005). Kennarinn segir börnunum 

söguna sem brúðan er komin til að segja. Síðan breytist hlutverk kennarans úr hlutverki 

sögumanns í hlutverk milliliðar. Kennarinn fær börnin til að tala sem mest, hlustar 
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vandlega á þau, endurtekur það sem þau segja til að vera viss um að allir hafi heyrt og 

styður þau þegar þörf krefur (Hanna Ragnarsdóttir 2002:17). Brúðurnar eru samt ekki 

leikföng barnanna heldur tæki til að vinna gegn fordómum og bæta samskipti. Kennarar 

geta rannsakað og ögrað á fræðandi og skemmtilegan hátt fordómum og staðalmyndum 

sem ýta undir útilokun og misrétti með því að þróa eigin leiðir í að nota brúðurnar með 

börnunum. Persónubrúður gera börnum kleift að meta eigin sérstöðu, 

einstaklingseinkenni og sinn menningarlega og félagslega bakgrunn. Þær gera börnum 

kleift að taka eftir og tala um hvað er líkt og ólíkt með þeim. Hægt er að nota 

persónubrúðurnar þegar fjallað er um einhverskonar fötlun barna, um gleraugnanotkun 

eða hvað sem er í fari barnanna sem vekur neikvæða athygli hinna barnanna. Eða til að   

fræða börnin um aðra menningu og trúarbrögð á áhugaverðan og skemmtilega hátt. Þær 

efla tilfinningalæsi barnanna, lífsleikni þeirra og þjálfa samskiptafærni (Hanna 

Ragnarsdóttir 2002:18). Oft verða brúðurnar góðir vinir barnanna. 

 

Að segja sögur með persónubrúðum eflir börnin og eykur með þeim samkennd í garð 

annarra. Með því að tengjast brúðunum og sögunum þeirra læra börnin að taka tillit til 

tilfinninga annarra og virða þá sem eru öðruvísi (Brown 2001:1). Persónubrúður eru ekki 

brúður sem börnin leika sér við heldur eru þær sérstakur gestur sem kemur stundum í 

heimsókn í samverustund. Þær endurspegla umhverfið, hafa fullt af sögum að segja og 

einstöku sinnum koma þær með vandamál sem þær biðja börnin um að hjálpa sér að 

leysa. Þær hjálpa börnunum að hugsa á gagnrýnan hátt með því að segja þeim sögu og 

spyrja börnin þriggja mikilvægra spurninga í sambandi við söguna. Hvernig haldið þið að 

,,Siggu” hafið liðið? Hvað hefðir þú gert ef þú hefðir séð þetta gerast ? Og hvað getur 

,,Sigga” gert næst ( Eve Cook 2005)? 
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2.1. Að velja rétta brúðu 

 

Áður en brúðurnar eru notaðar þarf starfsfólk leikskólans að taka þátt í að velja þær. Þróa 

persónuleika þeirra, skapa þeim sögur og ræða hvernig á að kynna þær. 

Það á  að vera sameiginlegt verkefni starfsmannahópsins, brúðan þarf að höfða til 

barnanna en einnig til starfsmannahópsins. Það þarf að skoða barnahópinn til að hægt sé 

að velja rétta brúðu fyrir hópinn. Hvað þarf að leggja áherslu á innan hópsins?  Brúðan 

sem valin er verður að passa innan barnahópsins. Hún þarf að hafa húðlit, augnumgjörð, 

hárgerð, kyn, tungumál, trú, líkamlegt atgervi og efnahagsstöðu sem er svipuð og 

barnanna innan hópsins. Börnin þurfa að geta tengst henni , til dæmis: ,,hún er með 

gleraugu eins og ég” eða ,,hún er með svart hár eins og ég” (Brown. 2001:17). Brúðurnar 

þurfa líka að hafa einhver einkenni sem enginn innan hópsins er með til þess að börnin 

geti orðið kynnst þeim sem eru öðruvísi, til dæmis með einhverja fötlun. Þegar brúðurnar 

eru valdar vel og vandlega, kynnast börnin því að ekki eru allir eins. 

Best er að byrja með eina eða tvær brúður og auka svo við seinna meir. 

 

Áður en persónubrúður eru notaðar þurfa starfsmennirnir að koma sér saman um 

grundvallarpersónu brúðunnar sem á að nota. 

Mikilvægt er að skrá það niður svo að það sé alltaf rétt.   

Það sem þarf að skrá niður er: 

• nafn brúðunnar og aldur 

• hvaða tungumál talar hún 

• fjölskylda hennar og bakgrunnur, hvaða stétt hún tilheyrir  

• hvernig fjölskyldu hún tilheyri til dæmis ; tveir foreldrar, einstæð móðir, eða 

foreldrar af sama kyni 

• fjölskyldumeðlimir og systkini 

• hve lengi brúðan hefur verið í landinu (ef það á við), 

• hvar hún á heima 

• hvernig mat hún borðar  og hvernig hún borðar hann (með hnífapörum eða 

höndunum). Einnig hver er uppáhaldsmaturinn hennar 

• hvenær vaknar hún á morgnana og hvenær fer hún að sofa 
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• sérstakir dagar og hvað hún gerir þá 

• uppáhaldsiðja hennar, bækur, lög og sjónvarpsdagskrá 

• hlutir sem hún getur gert og hlutir sem hún getur ekki gert 

(Brown 2001:21) 

 

 

2.2. Að kynna brúðuna 

 

Mikilvægt er fyrir kennarann að kynnast brúðunni vel áður en hún er kynnt fyrir 

börnunum. Jafnvel taka hana með heim í nokkra daga því að þá verður brúðan tengdari 

honum og meira ,,lifandi” og er þá auðveldari fyrir kennarann að kynna brúðuna fyrir 

börnunum sem alvöru persónu (Brown 2001:22). Það gæti verið sniðugt að kynna fyrst 

strákabrúðu fyrir börnunum því þá er auðveldara fyrir strákana að tengjast brúðunni. 

 

Fyrst er brúðan kynnt til sögunnar hægt og rólega og mikilvægt er að hafa sögurnar 

skemmtilegar, ekki bara um erfiða reynslu. Þá missa börnin áhuga á að hitta hana. 

Í byrjun getur kennarinn sagt að brúðan sé feimin og að hann ætli að tala fyrir hana. Það 

er reyndar ekki nógu gott til langframa því að brúðan ætti nú ekki að vera feimin við 

börnin eftir að hafa hitt þau mörgum sinnum. Líka er hægt að segja við börnin að við 

ætlum að þykjast að brúðan sé barn alveg eins og þau. Hægt er að spyrja börnin 

spurninga eins og; er brúðan lifandi, getur hún andað, borðað eða hlegið og grátið?  

 

Í fyrsta skipti þarf brúðan ekkert að hafa sögu að segja, aðeins að segja frá sér. Hvað hún 

heitir, hvað henni finnst skemmtilegt að gera og svo framvegis. Tíminn er fljótur að líða 

með brúðunni og börnunum. Sögustundirnar með brúðunni hafa aðeins áhrif ef börnin 

taka þátt í umræðunum, segja frá tilfinningum sínum líðan og skoðunum. Eru ekki bara 

að hlusta (Brown 2001:69).  Kennarinn þarf alltaf að vera tilbúinn að svara öllum 

spurningum frá börnunum. Það er enginn rétt eða röng leið til að nota persónubrúðuna. 

Það sem skiptir máli er persónuleiki og reynsla þess sem segir söguna. Mikilvægt er að 

allir þeir sem noti brúðuna þekki vel sögu hennar svo að börnin fái ekki mismunandi 

upplýsingar frá einum kennara til annars. Gott er að allir starfsmennirnir treysti sér til að 
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nota brúðuna en ef einhverjir treysta sé ekki í það þá er það allt í lagi. Hafa ber í huga að 

kennarinn verður að vera vel undirbúinn að vinna með brúðuna ekki síst ef hann fjallar 

um hluti eins og menningu, trú eða fötlun. Hann þarf að vera meðvitaður um eigin 

viðhorf og vera sveigjanlegur (Hanna Ragnarsdóttir 2002:18). 

 

Trisha Whitney segir að þegar börnin hafa myndað vinskap við brúðuna, þá eru fimm 

atriði mikilvæg í hverri sögustund. Þau atriði eru:  

1. Kynning –  rifja upp með börnunum hver brúðan er. 

2. Aðstæður –  segja frá því sem um þarf að ræða. 

3. Tilfinningar - segja frá því hvernig brúðunni líður, spyrja börnin hvernig þau 

haldi að henni líði. 

4. Umræður og vandamálið leyst - spyrja börnin hvað brúðan geti gert. 

5. Niðurstaða - enda söguna með þeim lausnum sem börnin gáfu 

(Trisha Whitney). 

 

Þegar brúðan situr í fangi kennarans í sögustund er hægt að gera brúðuna raunverulegri 

með því að halla sér að henni þegar brúðan ,,talar”, strjúka henni um hárið og koma fram 

við hana eins og hún væri lifandi. Myndaalbúm með myndum frá heimalandi brúðunnar 

og/eða af fjölskyldu hennar, föt sem hún á eða matur gerir sögustundina ennþá 

áhrifameiri fyrir börnunum (Portsmouth Ethnic Minory Achivement Service.2007). 

Gott er að fá einhvern sem maður treystir til að sitja með í sögustund og fylgjast með, 

hvernig sögustundin gengur og á hvaða hátt börnin taka þátt. Líka er hægt að taka 

sögustundina upp á myndband sem hægt er að skoða seinna. Hægt er að læra af þessu 

tvennu og því oftar sem þetta er gert því minni truflun verður það fyrir bæði 

sögumanninn og börnin (Brown 2001:75). 
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2.3. Vinna með persónubrúðum 

 

Nokkrir þættir sem hægt er að vinna með persónubrúðum: 

Lítil stelpa segir við aðra stelpu; farðu, við viljum ekki leika við þig, mamma segir að ég 

megi ekki leika við brúnt fólk. 

Nonni og Helgi eru að rífast; Helgi segir að ekki sé hægt að eiga tvær mömmur-er það 

rétt? 

Hættu að gráta; segir einn strákur við annan. Pabbi segir að strákar megi aldrei gráta þá 

eru þeir aumingjar. 

 

Sögurnar geta bæði verið atriði sem kennarinn telur að þörf sé á ræða eða atvik sem upp 

hefur komið og þarf að ræða. Sögur sem spunnar eru í kringum persónubrúðurnar hvetja 

börn til að þróa með sér hluttekningu og virðingu fyrir fólki sem er ólíkt þeim (Brown 

2001:1 ) 

 

Það sem brúðurnar geta hjálpað börnunum með er að; 

• Auka við orðaforða sinn með því að læra þau orð sem brúðan notar til að tjá líðan 

sína og læra með því að tjá sína eigin líðan. 

• Gera sér grein fyrir að aðrir hafa sömu reynslu og þau og hægt er að tala um hana 

og leita lausna. 

• Vera það örugg með sig að geta tjáð tilfinningar sínar og slæma reynslu. 

(Brown 2001:28) 

 

Þau börn sem finna til samkenndar eiga auðveldara með að skynja líðan félaga sinna og 

þeim gengur líka betur í allri samvinnu af því að þau geta sett sig í spor annarra og eru 

síður fordómafull. Persónubrúður efla samkennd meðal barnanna og koma í veg fyrir 

fordóma því að börnin læra með hjálp þeirra að setja sig í spor annarra. Með því að skoða 

og ræða tilfinningar brúðunnar geta börnin skilið ástæðuna fyrir því af hverju brúðan 

gerði það sem hún gerði. Börnin öðlast reynslu þegar þau hjálpa brúðunni að leysa 

vandamál sín og hafa þar með öðlast mikilvæga  reynslu sem hjálpar þeim að leysa sín 

eigin vandamál (Persona Dolls In Action:32). 
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Börn sem læra að sýna samstöðu geta átt þátt í að koma í veg fyrir að minnihlutahópar 

séu beittir misrétti af einhverju tagi eins og til dæmis einelti. Með samstöðu læra börnin 

að taka upp hanskann fyrir þá sem eru beittir órétti í þjóðfélaginu. Allir verða einnig að 

vera meðvitaðir um að fjölmenningarlegt samfélag sé eðlilegt og að allir hafi sama rétt 

hver sem menningarhópur þeirra er (Guðrún Pétursdóttir 1999:41). 

 

Í rannsókn sem Glenda MacNaughton gerði í Ástralíu með persónubrúðum og 4-5 ára 

börnum komu í ljós fordómar og mismunandi viðhorf gagnvart brúðunum eftir því af 

hvaða ,,kynþætti” þær voru  og sérstaklega hvernig þær voru á litinn (Brown 2001:44-

55). Brúðunar voru fjórar; tvær hvítar, ein víetnömsk og ein ástralskur frumbyggi. Mörg 

barnanna samsömuðu sig hvítu brúðunum, jafnvel þótt þau væru víetnömsk/áströlsk og 

sum sýndu áströlsku frumbyggjabrúðunni fjandskap. Vildu ekki halda á henni eða sögðu 

jafnvel að hún væri ljót. Meira en helmingur sagði litarhátt hafa valdið því hvaða brúðu 

þau völdu sem líkust sér. MacNaughton segir að brúðurnar, sögurnar þeirra og þær 

samræður er verða til út frá sögunum sýni vel hvernig börn sjá veröldina í kringum sig. 

Mikilvægt er að nota brúðurnar varlega og fagmannlega og hlusta á það sem börnin hafa 

að segja með virðingu og réttlæti að leiðarljósi. Rannsóknin sýnir að hægt er að nota 

brúðurnar og sögurnar þeirra til að koma í veg fyrir fordóma hjá ungum börnum. Ef börn 

öðlast ríka og mismunandi reynslu, kynnast ýmsum menningarheimum og öðlast ríka 

réttlætiskennd þá er líklegra að sem fullorðið fólk muni það berjast fyrir mannréttindum 

og gegn óréttlæti. Persónubrúður og sögur þeirra hjálpa til við það. 
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Leikskólinn Múlaborg 

 

Ég talaði við Brynhildi Guðmundsóttur, sérkennslustjóra í Múlaborg og bað hana að 

segja mér frá Múlaborg og starfinu þar. 

 

Leikskólinn Múlaborg var opnaður árið 1974. Þar voru fjórar deildir, þrjár reknar af 

Dagvist Barna en ein deildin, sérdeildin, var fyrstu árin rekin af Styrktarfélagi lamaðra og 

fatlaðra sem hafi áður rekið litla leikskóladeild fyrir fötluð börn í húsi 

Æfingarstöðvarinnar við Háaleitisbraut. Hugmyndafræðin var að báðir hóparnir, það er 

að segja, fötluðu börnin og þau ófötluðu gætu kynnst og aukið með því þroska sinn og 

víðsýni. Dæmið gekk ekki alveg upp þar sem samskiptin urðu ekki eins mikil og 

upphaflega var ráð fyrir gert. Viss togsteita myndaðist milli þroskaþjálfanna og 

leikskólakennaranna sem virtust hafa ólíka sýn á starfið með börnunum og blöndunina. 

Árið 1993 var fyrirkomulaginu breytt þannig að Reykjavíkurborg tók yfir allar fjórar 

deildirnar en tók frá tvö pláss á hverri deild fyrir börn með sérþarfir. Múlaborg hefur 

síðan sérhæft sig í sameiginlegu uppeldi fatlaðra og ófatlaðra barna. Múlaborg er fjögurra 

deilda leikskóli, í dag eru þar 84 börn í 78 plássum. Deildirnar eru aldursskiptar, tvær 

yngri deildir og tvær eldri deildir. Þar vinna um það bil þrjátíu starfmenn. Meðal annars 

eru þar, leikskólakennarar, leikskólakennaranemar, þroskaþjálfar, íþróttakennari, 

sjúkraliði, matartæknir og leiðbeinendur. 

  

Sérkennslustjórinn heldur utan um sérkennsluna á Múlaborg. Fylgist með því að farið sé 

eftir því sem á að gera, kemur inn á deild ef þörf er á og leiðbeinir þroskaþjálfum inn á 

deild við gerð áætlana. Auk þess heldur hann utan um teymisfundi sem eru haldnir á sex 

vikna fresti. Það eru tíu börn á Múlaborg sem eru með teymisfundi. Á hverjum 

teymisfundi sitja foreldrar, deildarstjóri, þroskaþjálfi deildarinnar, Brynhildur 

sérkennslustjóri , Ásrún sérkennsluráðgjafi, stundum talmeinafræðingur, sjúkraþjálfi og 

iðjuþjálfi. Sérkennslustjórinn skipuleggur fundina, boðar á þá og skrifar fundargerðir, 

stjórnar fundunum, sendir út fundargerð og sér um að allir vinni eftir því sem þeir eiga að 

vera að vinna eftir. 
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Stefna Múlaborgar er heiltæk skólastefna sem er reyndar stefna allra leikskóla en  

Múlaborg hefur verið með þessa stefnu lengi. Á hverri einustu deild eru tvö til þrjú börn 

með sérþarfir, og þau eru aldrei tekin út, ekki nema í ítrustu neyð. Ef  þarf  að taka barnið 

út þá er það rætt. Deildin, sérkennslustjórinn og leikskólastjórinn ræða saman. Af hverju, 

hversu lengi, til hvers og hvað á að koma út úr því?  Þetta eru sárafá tilvik. Það er alltaf 

unnið með barnið inn á deild og inní hóp. Ef barnið er með góðan félagsþroska þá er það 

svo vel sett.  Það eru 17-18 börn með tvítyngi á leikskólanum. Svo eru  börn sem greinast 

inni á leikskólanum með einhverjar þroskaraskanir eins og á öðrum leikskólum. 

 

Starfið í Múlaborg er skipulagt þannig að þegar starfsfólk er ráðið hér inn þá er það ráðið 

á þeim forsendum að það taki þátt í öllu starfinu. Starfsmaðurinn þarf að vera tilbúinn að 

hugsa um barn með sérþarfir og ef  það eru 5 starfsmenn á deildinni þá er hver 

starfsmaður fimmtu hverju viku með barnið. Það eru allir sérfræðingar í barninu. 

Þroskaþjáfinn á deildinni sér um að gera áætlun, heldur utan um hana og kennir 

starfsfólkinu. Starf þroskaþjálfans hefur breyst dálítið að þessu leyti að í staðinn fyrir að 

þroskaþjálfinn þjálfi barnið er þroskaþjálfinn í rauninni að þjálfa starfsfólkið í að sinna 

barninu. Múlaborg er mjög framarlega á þessu sviði. 

 

Á Múlaborg er myndrænt skipulag og þar sem þar er unnið eftir heiltækri skólastefnu þá 

er ekki bara myndrænt skipulag fyrir þau börn sem þess þurfa og börn með sérþarfir, 

heldur er það fyrir öll börn. Dagurinn byrjar á því í samverustund að starfsmaðurinn fer 

yfir það hvað á að gera yfir daginn. Hann setur upp myndir, psc myndir (picture 

communication system) . Síðan er alltaf táknað, þar er notað mikið tákn með tali. Tákn 

með tali er orðinn hluti af menningu Múlaborgar. Psc myndirnar eru litaðar. Litaður 

bakgrunnurinn kemur frá Bliss kerfinu þar sem gult stendur fyrir nafnorð, rautt fyrir 

sagnorð, grænt fyrir lýsingaorð og blátt fyrir persónur. Letur er undir myndunum til að 

ýta undir skiltalæsi. Í rauninni er ekki bara verið að leggja inn  myndirnar heldur líka að 

leggja inn skiltalæsi og orðflokkagreiningu.  
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Á Múlaborg er stórt val þar sem valið er þrisvar í viku í litlum hópum og leikurinn er um 

allan leikskólann. Það eru svæði hér og þar um leikskólann sem börnin velja sér, þar eru 

þessar pcs myndir líka, þessar myndir eru nýttar í svo margt. Í fataklefanum eru settar  

upp pcs myndir í þeirri röð sem á að klæða sig í. Þau geta alltaf gengið að þessum 

myndum og séð,, já, nú á ég að fara í sokkana”. Eins með hvernig veðrið er úti. Þessar 

myndir eru notaðar heilmikið, fyrir öll börnin. Síðan aftur á móti eru börnin með sérþarfir 

með sína sérstöku töflu sem þau nota, misjafn hversu ítarlegt það þarf að vera. 

 

Starfsfólk Múlaborgar fór til London í apríl 2005 á námskeið hjá Babette Brown um 

persónubrúður. Starfsfólkið varð mjög hrifið af brúðunum og telur persónubrúður geta 

nýst börnum til að vinna úr sínum málum. Það þurfi engar sérþarfir til, heldur til dæmis 

dauðsfall í fjölskyldunni, skilnað eða nýjan meðlim í fjölskyldunni. Það þarf svo að hugsa 

málið hvernig persónubrúður vill Múlaborg fá, hvaða kyn og litaraft, á hún að vera með 

sérþarfir? Það væri best að byrja á ósköp venjulegri brúðu sem hefur engar sérþarfir.  

Gott væri að leikskólinn ætti nokkrar brúður, svo kæmi seinna brúða með sérþarfir. Til 

dæmis að brúðan væri með cp fötlun (cerebral palsy) Múlaborg er sá leikskóli sem hefur 

verið mest með þau börn. 

 

Skortur á fagfólki og  mannekla var ástæða þess að leikskólinn ákvað að taka ekki strax 

upp persónubrúður, viljann skorti ekki. Það voru á þeim tíma fleiri þroskaþjálfar en 

leikskólakennarar. Starfsfólkið vill líka undirbúa sig vel áðar en byrjað er að nota 

brúðuna, að það fái að kynnast henni í eitt ár á starfsmannafundum áður en þau kynna 

hana fyrir börnunum. Að undirbúningurinn sé góður, að allir séu tilbúnir. 

(Munnleg heimild, Brynhildur Guðmundsdóttir,10. janúar 2007). 
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Umræður 

 

Eftir að hafa skrifað þessa ritgerð held ég að  persónubrúður eigi vel heima á Múlaborg. 

Reynsla frá öðrum löndum hefur sýnt að brúðurnar koma að góðum notum við að kenna 

börnum samkennd og víðsýni og var mjög skemmtilegt að lesa ýmsar reynslusögur sem 

kennarar senda á netið á hinum ýmsu síðum. Sérstaklega fannst mér reynslusögurnar 

áhugaverðar á síðunni hjá Persona Doll Training í Bretlandi. Kannski mun Múlaborg 

senda inn reynslusögu um persónubrúðurnar áður en um langt líður. Einnig sýndi 

rannsókn MacNaughton hvernig persónubrúðurnar hjálpa kennurum að sjá hvernig 

börnin sjá veröldina í kringum sig og koma í veg fyrir fordóma hjá börnum. 

 

Múlaborg vinnur eftir heiltækri skólastefnu, barnahópurinn er fjölbreyttur og eru þar  

börn með ýmsar sérþarfir. Leikskólakennurum hefur fjölgað á leikskólanum og ætti 

leikskólinn því að vera vel tilbúinn að takast á við það verkefni að taka persónubrúður inn 

í leikskólann. Hægt er að nota brúðurnar við ýmsar aðstæður sem geta komið upp, bæði 

er varðar börn með sérþarfir og hin. Ég get nefnt einelti, skilnað, allskonar fatlanir, 

dauðsfall, mismunandi litaraft og menningarlegan bakgrunn. Allt eru þetta aðstæður sem 

geta komið fyrir á leikskólanum. En vanda þarf til verka og velja þarf brúðuna 

gaumgæfilega. Best væri að fyrsta brúðan væri ósköp venjuleg með engin sérkenni og 

næsta brúða væri með cp fötlun (cerebral palsy) þar sem mörg börn eru á Múlaborg með 

cp fötlun. Gefa þarf starfsmannahópnum nægan tíma til að kynnast brúðunum og verða 

öruggur með þær. Ég vona að persónubrúður komi á Múlaborg og hægt verði að kynna 

þær fyrir börnunum. Hef ég fulla trú á því að þær verði kærkomin viðbót í alla flóruna á 

Múlaborg. 

 

 

 

 

 



 27 

Lokaorð 

 

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á því að alast upp við 

öryggi og jafnrétti án mismununar, einnig er þeim tryggt að halda sérkennum sínum. Það 

er því hlutverk samfélagsins og þar með leikskólanna að koma til móts við 

fjölmenningarlegt samfélag og stuðla að því að börn alist upp við öryggi og jafnrétti án 

mismununar. Ég tel að heiltækur leikskóli og persónubrúður geti átt þátt í því að efla 

samkennd meðal barna á leikskólum og minnka fordóma gegn þeim sem eru öðruvísi. Þar 

sem það er hægt að vinna með svo marga hluti með persónubrúðum með börnum tel ég 

þær mikilvægt og gagnlegt tæki á leikskólum. Þær efla samkennd og tilfinningalæsi 

barnanna, hjálpa kennurum að fræða börnin um mismunandi menningu og trú og ögra 

staðalmyndum. Persónubrúður gefa í raun óendanlega möguleika, það fer allt eftir 

aðstæðum og hugmyndaaugði kennarans sem notað þær. 

 

No one is born hating another person because ogf the color of his skin, or background or 

his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught 

to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite 

-Nelson Mandela 1994 (Brown 1998:11) 
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