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Útdráttur 
 

Hér á Íslandi hefur fjölskyldan tekið breytingum á undanförnum áratugum. Nýjar 
fjölskyldugerðir hafa mótast og innan leikskóla landsins eru börn sem koma úr ýmsum 
fjölskyldugerðum. Ein þessara fjölskyldna er fjölskylda samkynhneigðra, en 
samkynhneigðir hafa þó löngum átt undir högg að sækja sökum fordóma. 
Félagsvísindamenn eru þess fullvissir að fordómar séu okkur mannfólkinu ekki 
meðfæddir, heldur að þeir lærist af umhverfinu.  Og því sem maðurinn skapar getur 
maðurinn líka breytt. Í heilbrigðu þjóðfélagi ætti öllum þegnum þess að geta liðið vel. 
Með upplýstu og meðvituðu uppeldi er börnum gert kleift að lifa lífi sínu í sátt og 
samlyndi við annað fólk og þannig að auka lífsgæði samfélagsins og umburðalyndi. 
Mikilvægt er því að leikskólar landsins taki tillit til margbreytilegra fjölskyldugerða sem 
börnin koma úr, viðurkenni þær svo uppeldisstaða þeirra sé metin jöfn ásamt því að 
börnin finni öryggi til að geta styrkt sína sjálfsmynd. 
 

Abstract 
 

Over the last decades the family structure in Iceland has changed. New forms have 
developed and the children within the kindergartens come from various families. One of 
the new family forms is the gay family. Throughout the centuries gay people have been 
struggling for their rights and approval, and as a result of that gay families have become a 
part of our society. Conflicts and prejudice still exist though within the system and our 
daily lives. According to sociologists prejudices are men-made and what man makes, 
man can also change. An open and honest discussion and theme work within the 
kindergartens is of the utmost importance. At early age children are open minded and 
flexible and during that time it is important that they learn to see and reflect themselves 
and the miscellaneous forms of human society and their real world. 
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