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	Kveikjan að þessari ritgerð var afar áhugaverður leikskólafræðiáfangi sem við sátum vorið 2002 og hét „Barnið í leikskólanum“. Í þeim áfanga var farið í málefni fatlaðra og stöðu sérþarfabarna á Íslandi. Þar heyrðum við fyrst um hugmyndafræðina Heildtæk skólastefna-nám við hæfi og höfðum tök á því að kynna okkur hana lítillega. Þá var ekki aftur snúið og fannst okkur tilvalið að nota tækifærið með ritgerð þessari til að kanna fleira í tengslum við fötluð börn í leikskólasamfélaginu. Okkur langaði til að rannsaka hvaða augum hinn almenni leikskólakennari lítur á þessi mál og hvaða viðhorfa gætti hjá þeim til þessara barna.
	Við viljum veita þeim leikskólakennurum, sem veittu okkur viðtal, miklar og góðar þakkir. Viðtölin þróuðust á marga vegu, voru bráðskemmtileg og leikskólakennararnir komu á óvart með hreinskilni sinni og einlægni.
	Margréti Jensínu Þorvaldsdóttur þökkum við fyrir styrka leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og glaðlegt viðmót.
	Laufey Ósk Kristófersdóttir leikskólastjóri leikskólans sem við störfum í fær ástarþakkir fyrir allan stuðninginn í gegnum allt skólabröltið okkar. Hún fær líka hetjuverðlaunin fyrir að þora að senda þrjá starfandi leiðbeinendur í háskólanám á sama tíma, vitandi að einhver fjarvera úr vinnu yrði og önnur óþægindi fyrir leikskólann.
	Eiginmenn okkar og börnin fimm fá kossa og knús, sérstaklega dætur okkar þær, háskóla - Helga og háskóla - Hólmfríður sem fæddust á meðan við vorum í náminu, fyrir að vera blíðar og hljóðlátar stúlkur.
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