
Ummæli ungmenna í Laugarlækjaskóla um bekkjarbróður og  

vin sinn sem er með Downs-heilkenni 

 „Það er gott að vera með honum í bekk því að fólk getur lært margt af honum, t.d. að vera 

ekki með fordóma fyrir fólki sem er kannski fatlað eða aðeins öðruvísi. Hann kennir okkur 

líka að hvernig sem fólk er getur það gert það sem það vill og sýnir okkur hvað hann er 

ótrúlega sterkur. Fyrir utan þetta allt er hann líka mjög skemmtilegur og fyndinn . Hann 

veitir okkur félagsskap og er frábær eins og hann er.“ 

„Það er mjög gaman að hafa hann í bekknum. Mér finnst það vera mjög skemmtilegt. Ég 

held að það að hafa hann í bekknum sé gott og eflandi fyrir bæði hann og mig. Hann er 

skemmtilegur, fyndinn, góður, hann teiknar vel og er hugmyndaríkur. Ég hef lært mjög 

margt af honum og það er gaman að hafa hann sem bekkjarfélaga.“ 

„Fjölbreytileiki “ 

„Hann er alltaf virkur í hópavinnu þegar það er verkefni.  Hann er líka alltaf góður við alla.“ 

„Það er mjög gott fyrir okkur að hafa hann í bekknum okkar því hann er skemmtilegur og 

þótt hann sé með Downs Syndrome gerir það hann ekkert öðruvísi. Hann er góður vinur 

og við erum heppin að hafa hann í bekknum okkar!“ 

 

Myndin ALVEG EINS OG ÞÚ hefur hlotið verðlaun fyrir fræðslugildi og jákvæða 

ímynd fólks með fatlanir í fjölmiðlum. 

 Þýðingin á ALVEG EINS OG ÞÚ er gerð í samvinnu Just Like You og Félags áhugafólks um 

Downs-heilkenni. Félagið þakkar Líknarsjóði Harðar Þorgeirssonar og Unnar 

Guðmundsdóttur fyrir veglegan styrk til þýðingarinnar. 
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ALVEG EINS OG ÞÚ 

Í myndinni ALVEG EINS OG ÞÚ fáum við að kynnast lífi, vonum, vandamálum og draumum 
þriggja táninga með Downs-heilkenni. Elyssa, Rachel og Sam deila sögum sínum til að 
hjálpa áhorfendum að skilja betur aðstæður þeirra og hvers vegna þau vilja láta koma 
fram við sig rétt eins og aðra. Hvert þeirra þriggja býr yfir hæfileikum, skapgerðar-
einkennum, sterkum hliðum og veikum. Downs-heilkennið er bara einn þátturinn í því 
hver þau eru og í myndinni er sýnt hvernig á að takast á við og laga sig að því sem er ólíkt 
með öðrum unglingum og þremenningunum með Downs-heilkennið. Jafnframt er lögð 
áhersla á allt það sem er líkt með þeim og öðrum.  

 
Vinátta, heilsufarsvandamál, tjáningarvandi, sérþarfir í námi; allt er þetta útskýrt af hrein-
skilni og gamansemi. Unglingarnir í myndinni brjóta niður goðsagnir og staðalmyndir, 
fræða aðra um hið óþekkta, lýsa tengslunum sem þau hafa hvert við annað og leyfa 
áhorfendum að horfa fram hjá stimplum samfélagsins og meta fólk eftir því hvaða mann 
það hefur að geyma. 

 
HVAÐ ER DOWNS-HEILKENNI? 

Downs-heilkenni er litningasamsetning sem alltaf hefur verið til og er þekkt um allan 
heim, þvert á kynþætti, kynferði, félags- og efnahagslegar aðstæður. Fólk með Downs-
heilkenni hefur aukaeintak af litningi 21, þrjá í stað tveggja, eða það sem kallað er 
„þrístæða 21“. Þeir sem eru með Downs-heilkenni hafa því 47 litninga í stað 46. 

 
Downs-heilkenni er hvorki sjúkdómur, galli, röskun né heilbrigðisástand. Áhrif 
viðbótarerfðaefnisins er breytilegt hjá einstaklingunum. 
 
Börn og ungmenni með Downs-heilkenni fara í skóla, rétt eins og aðrir en þurfa stundum 
lengri tíma og aðstoð. Allir hafa þörf fyrir eiga vini, líka börn og ungmenni með  
Downs heilkenni. Það er auðvelt að vera vinur einhvers sem er með Downs-heilkenni, 
komdu bara fram við hann eða hana eins og hvern annan.  
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 Hverju var höfundur myndarinnar að reyna að koma til skila? 

 Hvaða tilfinningar vakti myndin hjá þér? 

 Hvernig kemur lýsing myndarinnar á fólki sem býr við einhvers konar frávik heim við 

hugmyndir þínar um það efni áður en þú sást þessa mynd? 

 Hafði myndin einhver áhrif á skoðanir þínar um hæfni fólks með Downs-heilkenni? 

 Hvaða hluti myndarinnar hafði mest áhrif á þig? 

 Átt þú góðan vin eða vinkonu með Downs-heilkenni? Ef svo er hefurðu þá einhverju 

við að bæta? 

 Nú hefur þú horft á myndina; nefndu eitt eða tvö atriði sem þú lærðir um einstaklinga 

með Downs-heilkenni. 

 Í myndinni er fjallað um viðfangsefni, veikleika og styrkleika fólks með Downs-

heilkenni. Hvernig heldurðu að þú og skólafélagarnir geti tekið vini með Downs-

heilkenni inn í hópinn og jafnframt hjálpað þeim að fást við ýmsar áskoranir? Ef vinur 

þinn eða vinkona með Downs-heilkenni á til dæmis í erfiðleikum með lestur hvernig 

geturðu þá haft hann eða hana með í hópkynningu í skólanum? Vinur þinn eða   

vinkona á erfitt með að tala skýrt. Hvernig tryggirðu að honum eða henni líði eins og 

heima hjá sér í hópnum?  

 Hugleiddu hlutverk þitt sem foreldri, kennara, skólafélaga, stjórnanda eða sveitar-

stjórnarmanns í því að tryggja að þekkingin, skilningurinn og viðurkenningin sem 

ungmennin í myndinni boða berist lengra. 

 Kom eitthvað í myndinni þér á óvart? 

 Heldur þú að boðskapur myndarinnar hjálpi til við að opna dyr vináttu og meiri 

félagslegrar þátttöku fyrir ungmenni með Downs-heilkenni eftir að skólagöngu lýkur? 

 Eftir að hafa horft á myndina; hverju ætlarðu þá að breyta í lífi þínu: á heimilinu, í 

skólanum, vinnunni eða samfélaginu? 

SPURNINGAR TIL  
UMRÆÐU 

Hvað finnst ykkur mikilvægt? Sendið okkur hugmyndir: downs@downs.is 


