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Útdráttur 

Fatlaðir einstaklingar hafa ætíð verið til í samfélagi okkar, það er þó ekki fyrr en nú á 
tímum sem við verðum vör við þessa einstaklinga því viðhorf til þeirra hafa breyst. 
Fatlaðir eru ekki lengur minnihlutahópur sem reynt er að útskúfa úr samfélaginu því 
með tíð og tíma hefur þekkingin leitt til þess að fatlaðir hafa fengið viðurkenningu á 
fötlun sinni og hafa þeir nú sambærileg réttindi á við aðra samfélagsþegna.  

Viðhorf til fatlaðra hafa breyst mikið á síðustu árum eða áratugum og munum 
við skoða hvaða áhrif það hefur haft á leikskólagöngu fatlaðs barns. 
Meginviðfangsefni verkefnis okkar er að gera grein fyrir því hvernig þörfum barna 
með Downs-heilkenni er mætt í leikskóla. Til þess að fá sem besta sín á hvaða þörfum 
þarf að sinna hjá börnum með Downs-heilkenni þá munum við byrja á að fjalla aðeins 
um viðhorf til fatlaðra og fötlun almennt. Við fjöllum einnig um Downs-heilkenni og 
skoðum síðan hvaða leiðir þarf að fara til að mæta þörfum barna með Downs 
heilkenni. Þarfir barnanna eru misjafnar en við munum taka fyrir nokkra þætti sem við 
teljum einna mikilvægast að sé sinnt í leikskóla en þættirnir eru jafnrétti til náms, 
málþroski, hreyfiþroski og félagsþroski.  

Til að fá víðari sýn en það sem fræðibækurnar hafa sýnt okkur gerðum við 
einnig athugun þar sem við könnuðum hvernig þörfum eins ákveðins barns með 
Downs-heilkenni væri mætt í leikskóla. Við tókum viðtöl við nokkra aðila sem koma 
að barninu en þessi viðtöl sýna hvernig þörfum þessa einstaka barns er mætt í 
leikskóla þess og gefur það okkur grundvöll til að bera saman fræðibækurnar og 
raunveruleikann. Í lokin greinum við frá niðurstöðu verkefnisins en þar kemur fram 
að margir möguleikar eru fyrir hendi til að mæta þörfum barna með Downs-heilkenni. 
Tjáskipti barnsins og félagsleg samskipti skipta megin máli þegar huga þarf að því 
hvernig þörfum barnsins er mætt í leikskólanum en jafnframt skiptir sú stoðþjónusta 
sem barnið fær í leikskólanum mjög miklu máli því með henni er haldið skipulega um 
það hvernig þörfum barnsins er mætt.   
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Abstract 
 
Disabled people have always existed in our society, though they have not been 
socially visible until lately, due to a change in attitude towards them. They are no 
longer a minority group of outcasts, as they have gradually gained acceptance of their 
handicap along with equal rights to other members of society. Our main aim with this 
assignment is to look into how the needs of preschool children with Down‘s 
Syndrome are met as attitudes towards disabled people have changed considerably 
during the last years and decades. We will observe how this has affected preschool 
attendance among handicapped children, especially ones with Down‘s Syndrome. 
 Our assignment is split into two halves. We start with a theoretical chapter 
where we discuss attitudes towards disabled people and various forms of disabilities. 
Then we will discuss Down‘s Syndrome, its causes, symptoms and effects. Finally we 
intend to discuss disabled preschool children in a chapter, which is divided into 
several subchapters. In order to gain insight into how to meet the needs of children 
with Down’s Syndrome we will start by discussing their handicap, after which we will 
discuss means to meet their needs. Individual needs vary, but we intend to deal with a 
few aspects we consider of the greatest importance in preschools i.e. equal rights to 
education, language development, motor development and social development.  
 In order to gain a wider perspective than the theory books offer we did a 
research into how a particular child‘s needs with Down‘s Syndrome are met at 
playschool. We did interviews  with several people who take care of this child. These 
interviews reveal how the needs of this child are met at school and give us grounds to 
compare the theory books with reality. Finally we summarize the assignment and state 
our results which show that there are various ways to meet a child‘s needs with 
Down’s Syndrome. Communication and social relations are of the greatest importance 
when considering how the child‘s needs are met at playschool. Support services are 
also important as they provide a systematic approach to the child‘s needs. 
 


