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Ágrip 

Markmiðið með ritgerðinni er að afla þekkingar og auka skilning á hlutverki leikskólakennara í 

máltíðum ungra barna og hvernig umhyggja og nám fléttast inn þær aðstæður. Einnig er 

ætlunin að skoða hvort umgjörð máltíðanna skipti máli þegar nám barnanna er annars vegar, 

þar sem máltíðir í leikskóla eru daglegir þættir í starfinu og mikilvægur hluti af námi barna. 

Byrjað á fara yfir hvernig umhyggja og nám barna tengist þar sem segir í aðalnámskrá 

leikskóla að  hugtökin uppeldi, umönnun og menntun myndi eina heild (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 32) og því verður byrjað á að fara yfir hvernig umhyggja 

og nám barna tengist saman. Þá verður farið í hvernig umhyggja og lýðræði tengist og einnig 

verður skoðað hvað segir í aðalnámskrá um máltíðir. 

Skoðað verður hvaða hlutverki leikskólakennarinn gegnir í máltíðum og hvernig skipuleggja 

þarf starfið í kringum  þær til að hægt sé að nýta  þær markvisst sem nám. Að lokum verður 

skoðað hvað rannsóknarniðurstöður segja um leikskólamáltíðir og hlutverk 

leikskólakennarans í þeim 

Ritgerðin getur nýst þeim sem vilja að máltíðir í leikskóla verði markvissari hluti  af námi 

barnanna og einnig þeim sem vilja gera umhyggju að mikilvægari þætti í leikskólastarfi. 
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                                                                 Formáli 

Þetta er 10 eininga rannsóknarritgerð og lokahnykkurinn á viðbótarnámi til B.Ed.- gráðu. Ég 
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með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um máltíðir í leikskólum og hlutverk leikskólakennara, þar sem 

áhersla er á umhyggju sem samtvinnaðan þátt sem leggur mikilvægan grunn að námi barna í 

matmálstímum. Kveikjan að ritgerðinni voru vangaveltur mínar um hvort daglegar venjur í 

leikskólanum, þar á meðal máltíðir, fengju minna vægi en áður í daglegu starfi sem tækifæri 

til náms. Eru máltíðirnar bara stund þar sem við setjumst niður og borðum til að nærast en 

hafa takmarkað gildi sem hluti af námi barna?   

Ég hef unnið sem leikskólakennari í meira en tuttugu ár og fylgst með þeim 

áherslubreytingum sem hafa orðið á leikskólastarfinu. Í þéttskipuðu dagskipulagi leikskólans 

hafa skipulagðar stundir, oft svokallað hópastarf, gjarnan verið skilgreindar sem faglegt starf 

en matartímar, salernisferðir og aðrar daglegar venjur skilgreindar sem umönnun. Síðarnefndu 

athafnirnar eru því gjarnan taldar athafnir sem ekki krefjist fagfólks og þar fari síður fram 

eiginlegt nám. Áður fyrr var frekar litið á máltíðir sem mikilvægt tækifæri til að kenna börnum 

m.a. sjálfshjálp. Til að ýta undir það nám fengu þau að skammta sér sjálf, smyrja brauðið og 

hella mjólkinni enda bauð þá dagskipulagið frekar upp á sveigjanleika hvað tímalengd varðar. 

Þarna hefur orðið breyting á í gegnum tíðina og tíminn sem máltíðirnar fá í dagskipulagi, er oft 

of stuttur til að hægt sé að veita börnum þetta tækifæri.  

Leikskólinn hefur þróast mikið frá stofnun hans og orðræðan tengd honum breyst. 

Fóstrur urðu leikskólakennarar og starfshættir leikskólans breyttust. Oftar er talað um 

formlegt nám í stundum skipulögðum af kennara og að vinnutími leikskólakennarans eigi 

jafnvel að taka mið af því. Þá er gjarnan horft til grunnskólans og viðveru grunnskólakennara 

með börnunum. Ég upplifi að sýn leikskólakennarans á mikilvægi umhyggju í námi barna í 

leikskóla hafi breyst og fjarlægst í daglegu starfi. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (2018) 

voru 95% tveggja ára barna í leikskólum og 47 % eins árs barna. Í ljósi þess að börnin eru æ 

yngri þegar þau byrja í leikskóla og ungbarnadeildum fjölgar ár frá ári er ástæða til að skoða 

hvernig búið er að námsumhverfi þessara ungu barna.  

Rannsóknarspurningar mínar eru eftirfarandi: Hvert er hlutverk leikskólakennara í 

máltíðum ungra barna, hvernig nýtast máltíðir til náms og hvaða nám fer þar fram? 
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2 Umhyggja og nám 

Frá upphafi hefur umhyggja og umönnun í daglegu starfi verið aðalsmerki leikskólans. Fyrsta 

dagheimilið var stofnað af Barnavinafélaginu Sumargjöf árið 1924 (1974, bls. 200) og frá 

upphafi var eitt af meginmarkmiðum félagsins að „búa æskulýðnum sem bezta og hollasta 

uppeldishætti“ (Barnavinafélagið Sumargjöf, 1974, bls. 13). Í fyrstu uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla er hlýleg umönnun og traust sagt grunnforsenda fyrir því að börnin geti lært 

(Menntamálaráðuneyti, 1985, bls. 33). Hugtökin umhyggja og umönnun hafa gjarnan skarast 

í huga þeirra er starfa í leikskólanum, eins og kemur fram í rannsókn um skilning 

leikskólakennara og starfsfólks á umhyggju og birtingarmynd hennar í leikskólastarfi með 

ungum börnum. Starfsfólki fannst umönnun án umhyggju ekki fela í sér fagleg vinnubrögð og 

væri í reynd bara færibandavinna sem ekki skilaði sér til barnanna (Sigríður Síta Pétursdóttir 

2008 bls. 38).  

Þegar skoðaðar eru skilgreiningar á þessum hugtökum kemur í ljós að umhyggja og 

umönnun eru sitt hvort hugtakið og þannig er hægt að annast barn án þess að sýna því 

umhyggju. Samkvæmt íslenskri orðabók er skilgreining á umhyggju sú að láta sér annt um 

velferð einhvers (Árni Böðvarsson, 1980, bls. 747) en umönnun er skilgreind sem umhirða 

(Árni Böðvarsson, 1980, bls. 748). Því skiptir máli hvernig hugtökin umhyggja og umönnun eru 

skilgreind í daglegu starfi með börnum ef leikskólakennarar vilja skilgreina sig sem 

umhyggjusama kennara. Flokka má umhyggju sem regnhlífarhugtak um alla þætti daglegs 

starfs í leikskólanum, allt frá því að taka á móti börnum þegar þau koma til þess að skapa þeim 

námstækifæri í dagsins önn. Umönnun á sér þá stað í daglegum venjum eins og bleiuskiptum, 

hvíld og öðrum þeim aðstæðum þar sem börnum er veitt huggun (Elva Önundardóttir, Gunnur 

Árnadóttir og Sigríður Sturludóttir, 2006).  

Nel Noddings vísar í skrifum sínum í þýska heimspekinginn Heidegger sem talar um 

umhyggju sem grundvöll í lífi manneskjunnar (Noddings, 1992, bls. 15). Hún telur að einföld 

skilgreining á umhyggju sé samband milli tveggja einstaklinga, sá sem veitir umhyggjuna (e. 

carer) og sá sem þiggur hana (e. recipient of care). Til að hægt sé að tala um slík tengsl þurfi 

báðir aðilar að taka þátt af heilum hug (Noddings, 1992, bls. 15). Samskipti móður og barns 

eru dæmi um þetta. Móðirin leggur sig fram við að sinna öllum þörfum barnsins og ef barnið 

þiggur umhyggjuna og sýnir  jákvæð viðbrögð við henni heldur móðirin áfram. Ef barnið sýnir 

ekki viðbrögð við umhyggjunni getur komið fram þreyta og vonleysi hjá móðurinni ef hún gefur 
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alltaf meira en hún fær til baka. Gagnkvæm umhyggja er því nauðsynleg til að hægt sé að tala 

um umhyggjusöm tengsl (Noddings, 1992, bls. 17). Það sama á við um leikskólakennarann sem 

umhyggjusaman kennara. Hætt er við að kennari sem sífellt gefur meira en hann fær í 

samskiptum, fyllist vonleysi og gefist upp. Hann þarf þá að vera tilbúinn að skoða aðrar leiðir 

til að mæta þörfum barnanna til ná þeim markmiðum sem hann vill ná (Noddings, 1992, bls. 

14).  

Í siðfræði menntunar (e. ethic of caring) er jafnan talið að fjórir grunnþættir þurfi að 

vera til staðar: fyrirmynd (e. modeling), samtöl (e. dialogue), framkvæmd (e. practice) og 

staðfesting (e. confirmation). Leikskólakennarinn er fyrirmyndin í daglegu lífi barna í 

leikskólanum og hann þarf að vera meðvitaður um hlutverk sitt sem slíkur. Nám barnanna á 

sér m.a. stað með því að fylgjast með og tileinka sér það sem leikskólakennarinn gerir. 

Samtölin þurfa að vera opin og bjóða upp á að börnin geti spurt opinna spurninga til að tileinka 

sér frekari þekkingu. Samtölin gera leikskólakennaranum fært að segja frá því sem hann vill 

sýna og kenna börnunum. Slík samtöl eru ekki síst mikilvæg til að styrkja umhyggjusömu 

tengslin milli barnanna og leikskólakennarans, því að í gegnum samtöl og samræður kynnast 

þau hvert öðru betur. Framkvæmdin felur í sér að í gegnum reynslu verður til þekking og 

tækifæri í daglegu lífi barnanna til að dýpka og bæta við þekkingu sína. Börnin þurfa því tíma 

og tækifæri til að prófa sig áfram og í gegnum staðfestingu fæst endurgjöf á því námi sem á 

sér stað (Noddings, 1992, bls. 22-23). Góður kennari þarf að hafa allt þetta í huga í starfi sínu. 

En hvernig er umhyggja skilgreind í kennslu? Við höfum búið okkur til þá hugmynd að 

umhyggjusamur leikskólakennari sé brosmildur, hlýr, þolinmóður og hafi alltaf tíma fyrir 

börnin (Goldstein, 2002, bls. 9–11). Þannig sé umhyggja í kennslu tilfinning sem fái kennara til 

að hegða sér á ákveðinn hátt. Þó að það sé afar mikilvægt að það ríki góður og hlýr andi og 

stuðningur við börnin, skapi það ákveðin vandamál að tengja saman nám og umhyggju á 

þennan hátt (Goldstein, 2002, bls. 9). Umhyggjusamur leikskólakennari á samkvæmt þessu að 

skilgreina hvað hann vill kenna og hvernig hann vill gera það. Hann ávinnur sér traust barnanna 

með framkomu sinni og hegðun en gerir um leið kröfur til þeirra á móti, setur þeim reglur og 

fylgir þeim eftir. Leikskólakennarinn á að stýra starfinu, vera sá sem setur reglurnar en umfram 

allt á hann að vera sanngjarn. Þannig öðlist börnin traust á kennara sínum og gegnum 

væntumþykju upplifi þau að hann standi með þeim (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 66–

67). 
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Noddings (1992) hefur lagt mikla áherslu á umhyggju í skólastarfi. Hún segir að það sé 

grundvallarþörf allra að njóta umhyggju, sama á hvaða aldursskeiði þeir eru. Það taki þó tíma 

að byggja upp þessi tengsl, hvort sem um er að ræða tengsl barns við foreldra eða kennara. 

Traust milli aðila sé þar undirstaðan. Mesor og Sikes telja að þegar samskipti barna og kennara 

byggi á gagnkvæmu trausti og virðingu upplifi börn að þau geti allt og að þeim séu í raun allir 

vegir færir (sjá Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 71).  

Þráin eftir að upplifa umhyggju er okkur flestum sameiginleg og þó að þörfin fyrir 

umhyggju sé í mismunandi formi er hún alltaf til staðar. Umhyggja er ekki bundin við líkamlega 

snertingu heldur er viðurkenning á einstaklingnum sjálfum nauðsynleg (Noddings, 1992, bls. 

17). Oft er börnum sýnd umhyggja eða væntumþykja með faðmlagi eða snertingu en þar sem 

þörf fólks fyrir slíkt er mismunandi er mikilvægt að átta sig á hvenær og hvernig slíkt er 

viðeigandi (Noddings, 1992, bls. 17). Þetta á ekki síður við um börn sem gefa gjarnan mjög 

sterklega til kynna hvenær og hvort þau vilja snertingu eða faðmlag. Mikilvægt er að sýna 

mörkum barna virðingu varðandi slíka líkamlega snertingu og neyða ekki upp á þau umhyggju 

í því formi ef þau vilja hana ekki.   

Á leikskóladeildum í dag eru börn með margvíslegan bakgrunn og fjölbreytt 

fjölskylduform. Í aðalnámskrá segir að virða skuli rétt allra þeirra sem þar dvelja óháð 

bakgrunni og aðstæðum og leitast skuli við að koma til móts við þarfir þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33). Þetta gerir kröfur til leikskólakennarans um að hann 

skilgreini hlutverk sitt. Það hvernig hann fléttar saman hugmyndir sínar og gildi til þess að efla 

hæfni barnanna, endurspeglar uppeldis- og menntunarsýn hans (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007, bls. 41). Þarfir barna eru mismunandi og þau fara ólíkar leiðir og hafa mismundi getu til 

að læra. Noddings heldur því fram að öll börn geti ekki endilega lært allt sem við viljum kenna 

þeim. Hún vísar þar í John Dewey sem segir að áhugi barnanna á viðfangsefninu skipti sköpum 

um lærdóm þeirra (Noddings, 1992, bls. 19) og það hvernig sá áhugi er vakinn er ákaflega 

mismunandi og einstaklingsbundinn. 

Noddings veltir fyrir sér tilgangi matartíma í tengslum við umhyggjuna. Oft á tíðum er 

megintilgangur máltíða einungis að gefa börnunum að borða svo þau geti lært aðra hluti, en 

nærvera og umhyggja hins fullorðna í máltíðinni er aukaatriði. Útgangspunkurinn í þessum 

vangaveltum er sá að svöng börn geti ekki lært (Noddings, 1992, bls. 13) og að megintilgangur 

máltíða sé því að næra börnin svo þau geti unnið að akademískum markmiðum. Með öðrum 
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orðum sagt, ef börnin eru svöng geta þau ekki lært það sem skólinn vill að þau læri, en nám í 

sjálfri máltíðinni er ekki  markmið í sjálfu sér. Í þessari umfjöllun á Noddings fyrst og fremst við 

grunnskóla þar sem kennarar borða ekki með börnunum. Auðvelt er þó að heimfæra þetta á 

leikskólann  ef leikskólakennarinn lítur á einungis á máltíðina sem þátt í umönnun barnsins en 

ekki hluta af námi þess, eða fær ekki tækifæri til þess vegna skorts á tíma og skipulagi. Munur 

á umhyggju og umönnun við matarborðið í leikskólanum liggur því að stórum hluta í hlutverki 

kennarans við borðið. Gefur leikskólakennarinn barninu einungis að borða til að barnið sé ekki 

svangt eða nýtir hann tímann til samskipta og samvista við barnið og gefur því tækifæri til 

sjálfshjálpar? Umhyggjusamur leikskólakennari lætur sig ekki einungis varða hvort barnið 

borði nóg, heldur leggur sig fram við að sinna barninu, hlusta, leiðbeina og uppfræða af 

raunverulegum áhuga og gerir máltíðina sjálfa hluta af námi barnanna. Noddings segir að þótt 

matur sé nauðsynlegur fyrir líkamann sé næring í formi andargiftar frá leikskólakennara og 

nærveru hans ekki síður mikilvæg (Noddings, 1992, bls. 13).  

 

2.1 Umhyggja og lýðræði 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir: „Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum 

málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra 

og þroska“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 35).   

Lýðræði og mannréttindi eru talin upp sem einn af grunnþáttum menntunar í 

Aðalnámskrá leikskóla og þar segir að skólar þurfi í starfsháttum sínum að tryggja að virðing 

sé borin fyrir hverjum einstaklingi og manngildum hans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Sýn okkar á barnið og getu þess til að hafa áhrif á 

eigið umhverfi endurspeglast oft í leikskólamáltíðinni. Í máltíðinni eru rammar og reglur sem 

hinir fullorðnu hafa sett og gildi sem þeir hafa skilgreint. Það fer síðan eftir þeim fullorðna sem 

situr við borðið hverju sinni, hvaða áherslur eru við borðhaldið og hvernig stundin er nýtt til 

kennslu (Rörvik, 2015, bls. 14). Viðhorf hinna fullorðnu til máltíða og þátttöku barna í þeim 

endurspeglar gjarnan sýnina á ung börn og getu þeirra til sjálfshjálpar. Ef litið er á þau sem 

hæf og getumikil er þeim gefið færi á taka virkan þátt í máltíðinni. Því meiri tíma sem máltíðin 

fær í dagskipulaginu, því fleiri tækifæri gefast til að gera börnum kleift að taka virkan þátt.  
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Matráður í samráði við leikskólastjóra ákveður matseðil leikskólans og 

leikskólakennarinn ákveður reglurnar við borðið. Eðlilegt má telja að matráður ákveði hvað er 

í matinn til að uppfylla ákvæði aðalnámskrár um hollt mataræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43) en efast má um réttmæti þess að leikskólakennarinn 

leyfi sér að ákveða hversu mikið börnin eiga að borða. Ef leikskólakennarinn gerir þær kröfur 

til barnsins að það klári af diskinum þann mat sem hann hefur skammtað á diskinn fyrir barnið 

án þess að barnið hafi haft nokkuð um það magn að segja, er sjálfræði barnsins í þeim 

aðstæðum lítið. Með því að stappa allt sem er í matinn saman, þarf barnið annaðhvort að 

borða allt eða ekkert af matnum. 

 Mörgum börnum er illa við að blanda saman fæðutegundum (Embætti landlæknis, 

2018, bls. 6) og því hefur barnið ekkert val í þeim aðstæðum. Þetta stangast á við Aðalnámskrá 

leikskóla sem segir að kennarinn eigi að gefa barninu tíma og tækifæri til að draga sínar eigin 

ályktanir og prófa þær í leik og starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33). 

Með því að gefa barninu tíma og tækifæri til að skammta sér matinn á diskinn fær það 

tilfinningu fyrir að það hafi eitthvað um matartímann að segja og lærir smám saman hvað er 

hæfilegt að fá sér mikið. Því liggur í hlutarins eðli að börn eigi að fá tækifæri til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt við matarborðið. Þau eiga að fá tækifæri til að undirbúa máltíðina og ganga frá 

eftir hana, fá tækifæri til að æfa sig í að skammta sér sjálf og hafi eitthvað um það að segja 

hvað og hversu mikið þau borða. Mikilvægt er að börn fái þessi tækifæri til að hafa áhrif á 

daglegt líf sitt í leikskólanum með ákvarðanatöku, tjá skoðanir sínar og vera sjálfstæð. Það er 

til lítils að ala börn upp til lýðræðis ef þau fá aldrei tækifæri til að æfa sig í því lýðræði (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 380).  

Umhyggja í námi barna felur m.a. í sér að leikskólakennarinn leggi sig fram við að kynnast 

hverju og einu barni. Í gegnum umönnun, opin samtöl og tækifæri barnanna til að prófa sig 

áfram í daglegu lífi, leiðir leikskólakennarinn börnin áfram í þekkingarleit þeirra. Með því að 

gefa börnum tíma og svigrúm til að hafa áhrif á eigið nám eflir hann lýðræðistilfinningu þeirra 

og börnin upplifa að það sem þau segja og gera skipti máli. 
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2.2 Aðalnámsskrá og máltíðir 

Í lögum um leikskóla er Aðalnámskrá leikskóla sá rammi sem heldur utan um uppeldisstarfið 

og alla þætti daglegs starfs. Máltíðir í leikskólanum eru þar ekki undanskildar. Í aðalnámskránni 

er kveðið á um að í leikskólanum eigi börnin að læra um hollt mataræði og heilbrigða lífshætti 

og tileinka sér það (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). Hver leikskóli skal 

útbúa skólanámskrá og starfsáætlun á grundvelli aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 52) og þar skuli skráðar áherslur hvers leikskóla. 

Mikilvægt er að allir starfsmenn komi að mótun skólanámskrárinnar svo allir geti komið sínum 

sjónarmiðum á framfæri. Í framhaldinu er hægt að leggja línur um einstaka hluta starfsins, 

sáttmála sem allir vinna eftir.   

En hafa áherslur leikskólans varðandi hlutverk máltíða í námi barna breyst í áranna rás? 

Starfsemi leikskólans hefur þróast og breyst mikið í gegnum tíðina, samhliða því að starfsheitið 

breyttist úr fóstrum í leikskólakennara. Með nýju starfsheiti breyttust áherslur varðandi 

faglegt starf og máltíðir smám saman fengið minna rými í skólanámskrám leikskólanna. og 

Meiri áhersla hefur verið lögð á aðra námsþætti s.s. skipulagt nám í hópatímum og öðrum 

fullorðinsstýrðum stundum. Umræðan um faglegt starf í leikskólanum er mikilvæg og 

nauðsynlegt er að staldra reglulega við og ígrunda í hvaða áherslur á að halda.  

Í starfi sem leikskólakennari hefur höfundi fundist sú orðræða orðið meira áberandi að 

allt faglegt starf fari fram fyrir hádegi þegar börnin eru óþreytt og nauðsynlegt að 

leikskólakennararnir sinni því. Að sama skapi séu aðrir þættir starfsins, eins og umhyggja og 

umönnun, í höndum ófaglærðra og fari fram síðar um daginn þegar börnin eru tekin að 

þreytast. Starfandi leikskólakennurum hefur fækkað skv. tölum frá Hagstofu Íslands (2018) og 

því hefur sú umræða aukist hvort skilgreina þurfi betur hvert sé hlutverk leikskólakennara og 

hvert ófaglærðra. Í því samhengi má velta upp þeirri spurningu hvort leikskólakennarar hafi 

misst sjónar á tækifærum daglegs lífs til náms eins og t.d. í  matartímum. (Kristín Dýrfjörð, 

2001, bls. 4) veltir upp þeirri spurningu hvort þessar áherslubreytingar í starfinu tengist 

hugsanlega þessari breytingu á starfsheiti úr fóstru í leikskólakennara árið 1994 því við þær 

breytingar var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið (Lög um leikskóla nr. 78/1984). 

Sýn leikskólakennara á sig og starf sitt spila þarna inn í og hvort þeir vilja skilgreina sig sem 

umönnunarstétt eða kennarastétt.  
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Daglegar venjur hafa smám saman fengið minna vægi sem hluti af námi barna en meiri 

áhersla verið lögð á formlegt nám í skipulögðum stundum. Þetta birtist m.a. í þeim fjórum 

námskrám leikskóla sem gefnar hafa verið út, sú fyrsta árið 1985. Í fyrstu tveimur námskránum 

fá daglegar venjur mikið vægi svo og frjálsi leikurinn. Mikil áhersla er lögð á að þættir eins og 

svefn og hvíld, máltíðir og frjáls leikur fái gott rými í dagskipulaginu (Menntamálaráðuneyti, 

1985, bls. 64) og um þessa þætti er fjallað nokkuð ítarlega og vel í áætluninni frá árinu 1985 

og sömuleiðis þeirri sem við tók árið 1993.  Í fylgiriti með uppeldisáætlun (1993) endurspeglast 

vel áherslur er varðar máltíðir og  mikilvægi þeirra í námi barna. Þar eru leiðbeiningar og 

umræðupunkar til fóstra um hvernig þær geti hlúð að þessum hluta starfsins. Lögð er áhersla 

á að börn læri gegnum skynfæri sín, með því að þefa, bragða, snerta og skoða. Einnig segir að 

börn læri með því að gera hlutina sjálf og með því að banna þeim að handfjatla og snerta sé í 

raun verið að banna þeim að læra (Valborg Sigurðardóttir, 1993, bls. 3-7). 

 Í Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út 1999 er enn talað um þroskamiðað nám 

frekar en fagmiðað og frjálsi leikurinn talinn helsta námsleið barnsins (Menntamálaráðuneyti 

1999, bls. 8). Kaflinn um daglegar venjur og máltíðir fær hins vegar afar lítið rými þar þó ekki 

sé gert lítið úr mikilvægi þessara þátta. Það er þó í takt við tíðarandann sem þá ríkti, að leggja 

minni áherslu á þessa þætti og meiri áherslu á skipulagt hópastarf og mikilvægi þess.  

Í gildandi aðalnámskrá sem er frá árinu 2011, eru eftirfarandi taldir til grunnþættir 

menntunar: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og loks 

sköpun. Alla þessa þætti er hægt að tengja daglegar máltíðir í leikskólanum við. Umfjöllun um 

máltíðir og daglegar venjur eru ekki sérkaflar í þessari námskrá en fjallað er um mikilvægi þess 

að tileinka sér hollt mataræði í kaflanum Heilbrigði og vellíðan (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). Í tengslum við aðalnámskrána sem kom út 2011, var 

gefin út ritröð um grunnþætti menntunar og í heftinu um heilbrigði og velferð (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 35) er komið inn á 

mikilvægi þess að búa vel um matmálstíma. Þar er ekki rætt um hvernig hægt er að nýta 

máltíðir sem hluta af námi barna, heldur  einungis lögð áhersla  á að tryggja vellíðan barnanna 

á meðan á máltíðinni stendur. Þetta gefur vísbendingu um að sú sýn að máltíðir séu mikilvægur 

hluti af námi barna, sé á undanhaldi og að þær séu frekar stund þar sem börn og fullorðnir 

setjast niður og borða, með áherslu á næringu og borðsiði. 
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Árið 2005 gaf Lýðheilsustöð út möppu sem innihélt leiðbeiningar til leikskóla um hina 

ýmsu þætti máltíða í leikskólum landsins. Þar voru leiðbeiningar um matseðla, 

skammtastærðir, næringarfræði og o.fl. sem beinlínis tengdist hvað börnum væri boðið að 

borða í leikskólanum. Í möppunni var þó líka fjallað um ýmislegt annað í kringum máltíðir. Þar 

komu fram leiðbeiningar um hvaða hlutverki leikskólakennarinn gæti gengt við matarborðið 

og hvernig hann gæti tengt máltíðina við nám barna. Þarna var kafli um hvernig kennarinn 

gæti verið fyrirmynd, hvernig hvetja mætti börn til að smakka mat sem þau hafa ekki áður 

bragðað á og leiðir til að börn á ólíkum aldri gætu sjálf skammtað sér í máltíðum. Mappan var 

endurútgefin árið 2018 af Landlæknisembættinu og send til allra leikskóla. Lögð var áhersla á 

að mappan væri einungis tilmæli til leikskóla en hefði enga lagalega skírskotun. Í könnun, sem 

embættið gerði árið 2013 um notkun möppunnar, sögðust 27% leikskóla vinna að öllu leyti 

eftir henni og 71% að mestu leyti. Könnunin náði þó eingöngu til fæðuframboðs og hvernig 

leikskólarnir hefðu tileinkað sér matseðla og næringarleiðbeiningar, en ekki var spurt 

sérstaklega út í hvernig þeir hefðu nýtt sér leiðbeiningar um umbúnað máltíða (Embætti 

landlæknis, 2018).  

Árið 2009 var gerð rannsókn í Noregi sem ber heitið „Alle Teller Mer“. Þar var skoðað 

hvernig þarlend aðalnámskrá leikskóla, sem kom út árið 2006, var innleidd  og framkvæmd. 

Fram kom í viðtölum við starfsfólk  að umhyggja og umönnun fengi sífellt minna vægi í starfinu 

sem hluti af námi barna, vegna krafna um formlegra nám í leikskólanum. Þar væri merkjanleg 

breyting frá þeirri námskrá sem gefin var út 1996 (Östram, Bjar, Fösker , Hognes, Jansen, 

Nordtömme og Tolin, 2009, bls. 155). Það er í samræmi við breytingar á íslensku námskránni. 
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3 Máltíðir í leikskóla 

Frá árdögum leikskólans hafa máltíðir og aðrar daglegar venjur verið hluti af starfinu. Flest 

börnin dvelja allan daginn í leikskólanum og njóta þar kennslu, umönnunar og umhyggju 

starfsfólksins. Í ljósi þess hve ungum börnum hefur fjölgað mjög í leikskólum er mikilvægt að 

huga að hvernig námsumhverfi þeim er boðið upp á, bæði við matarborðið og öðrum 

stundum.   

Máltíðir eru einn af þessum daglegu þáttum í starfi hvers skóla sem afar mikilvægt er 

að ræða og mynda sáttmála um meðal allra starfsmanna sem borða með börnunum. Slíkur 

sáttmáli þarf að innihalda samkomulag um þær reglur og ramma sem gilda í máltíðum og allir 

starfsmenn að vera sammála um að vinna eftir þessum ramma og þá vita börnin að hverju þau 

ganga. Við erum öll alin upp við mismunandi matarhefðir sem endurspeglast  gjarnan í sýn 

okkar á hvernig umgjörð og reglur við viljum hafa í kringum máltíðir. Eiga börnin t.d. að klára 

af diskinum, þurfa þau að bragða á öllum mat, hversu oft þurfa þau að bragða á matnum áður 

en okkur finnst nóg komið, þurfa allir að sitja þar til allir eru búnir að borða? Allt eru þetta 

atriði sem þarf að ræða og taka ákvörðum um. Matarsmekkur okkar er ólíkur eftir því hvaða 

venjur og hefðir við höfum alist upp við og tileinkað okkur, en lífsskoðanir okkar og aðstæður 

skipta líka miklu máli.   

Tækifærin til að tengja nám barna við máltíðina eru mörg og góð ef dagskipulagið og 

umgjörðin utan um máltíðina veitir tækifæri til þess. Tíminn sem gefinn er til að borða er þar 

lykilatriðið en einnig skiptir miklu máli hvaða hlutverk leikskólakennarinn, sem situr við borðið, 

hefur. Dagskipulagið skipar stóran sess í starfi allra leikskóla og má segja að þar endurspeglist 

áherslur hvers skóla varðandi leikskólastarfið. Það myndar ramma utan um starfið og er í 

flestum tilfellum eins frá degi til dags. Þó að gott og nauðsynlegt sé að hafa dagskipulag getur 

það stundum verið harður húsbóndi sem stýrir starfinu um of og veitir oft lítinn sveigjanleika. 

Þetta á sérstaklega við þegar tímaramminn er mjög þröngur. Matartímar fá þannig t.d. 

afmarkaðan tíma í skipulaginu og sveigjanleiki til að gefa börnum lengri tíma til að borða er 

takmarkaður vegna annarra verkefna sem bíða, t.d. samveru, hvíldar eða kaffitíma starfsfólks.  

Misjafnt er hvaða rými máltíðin fær í dagskipulaginu og hversu mikinn þátt börnin fá 

að taka í undirbúningi og frágangi máltíða. Segja má að tíminn sem gefinn er til máltíða, 

endurspegli uppeldislegar áherslur hvers leikskóla varðandi nám barna í máltíðum. Sumir líta 

á máltíðina sem gæðastund sem nýtist vel til fræðslu en aðrir einungis sem stund til að nærast. 
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Þar endurspeglast lífsgildi leikskólakennarans og sýn hans til uppeldis- og menntunar (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 37). Í nútímasamfélagi þar sem fjölbreytileikinn er meiri en áður, 

verða leikskólamáltíðirnar að mörgu leyti flóknari og margir þættir sem þarf að taka tillit til. 

Þar spila inn í trúarbrögð, mataróþol og ofnæmi og ekki síður lífsstíll foreldra og hvað þeir vilja 

að börnin sín borði og hvað ekki.  

En hvernig er þá best að skilgreina máltíð? Er það allt í tengslum við sjálfa máltíðina 

eins og undirbúningur og frágangur, eða bara athöfnin sjálf - að nærast? Alla jafna er litið svo 

á að máltíð samanstandi af annars vegar því sem er í matinn og hins vegar reglunum við borðið 

eða borðsiðunum (Lassen og Rödbotten, 2015, bls. 96). Í leikskólanum eru venjulega þrjár 

máltíðir í boði dag hvern; morgunmatur, hádegisverður og síðdegishressing og umgjörðin í 

kringum þær eru mismunandi. Skilgreining á máltíð getur líka falið í sér hvar er borðað, hvað 

er borðað og með hverjum (Morris og  Klein, 2000, bls. 7). Til að hægt sé að ákveða hvað kenna 

eigi börnum í tengslum við máltíðir þarf að byrja á að skilgreina hvað er máltíð? Eru 

ávaxtastundir t.d. hluti af máltíð ef börnin sitja saman til borðs en ekki máltíð ef ávextirnir eru 

í skál á borði meðan börnin eru í öðrum verkefnum og geta gengið í þá frjálst? Mismunandi 

máltíðir kalla hugsanlega á mismunandi reglur. Taka þarf tillit til ólíkra skoðana á hvað telst til 

borðsiða og reglna. Það á við bæði heima hjá börnunum og eins getur starfsfólk haft afar ólíka 

sýn á hvað skuli vera leyfilegt og hvað ekki og hversu stíft á að fylgja eftir reglum og borðsiðum 

hjá ungum börnum. Máltíðir eru ekki bara til að börnin geti borðað heldur líka til að efla alhliða 

þroska þeirra (Sutherland og Mukadam, 2018, bls. 179).   

Leikskólakennarar verða að ræða og komast að samkomulagi um hvernig þeir vilja að 

matmálstímar barnanna séu og hversu stóran þátt þeir vilja að matmálstímar eigi í námi barna. 

Ef börnin eiga að vera virkir þátttakendur í leikskólastarfinu er nauðsynlegt að skoða 

dagskipulagið með tilliti til þess og gefa því rými. Vellíðan barna og starfsfólks í þessum 

aðstæðum skipir miklu máli. Auk atriða eins og hversu langur tími er gefinn til máltíða, skiptir 

máli hversu örugg börnin eru við þessar aðstæður og hversu mikill tími fer hjá þeim í bið eftir 

að allir séu búnir að borða (MacNaughton og Williams, 2004, bls. 50). Sú staðreynd að börn 

eru misfljót að borða, kallar á sveigjanleika og skipulagningar í dagskipulaginu.  
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3.1 Nám barna í máltíðum 

Nám er ferli sem felur í sér að bæta við og dýpka þá þekkingu sem þegar er til staðar með 

nýjum hugmyndum og möguleikum (Morris og  Klein, 2000, bls. 5). Hver dagur í lífi barna færir 

þeim nýja þekkingu í gegnum reynslu og upplifun af þeim verkefnum sem þeirra bíða, bæði 

heima og í leikskólanum. Til viðbótar við borðsiði og að bragða á nýjum mat er hægt að nota 

máltíðina með samtölum og samskiptum við matarborðið til að efla orðaforða, 

hugtakaskilning, samskiptafærni og fleira sem aðalnámskrá segir til um. Í gegnum þessi 

samskipti við matarborðið gefast jafnframt  tækifæri til að æfa rökhugsun, læra hagnýta hluti, 

upplifa gleði, taka þátt í umræðum og æfa sig að fylgja reglum. Með þessum hætti getur máltíð 

verið uppeldisleg stund sem snertir alla námsþætti (Bae, 2009, bls. 7).  

Nám og kennsla fara þó ekki alltaf saman. Hlutverk kennarans í námi barna er að skapa 

jákvæðar aðstæður sem hvetja börnin til að taka virkan þátt í þeim verkefnum sem fyrir þau 

eru lögð, en ekki gera börnin andsnúin þeim með kröfum sem þau ráða ekki við og reglum sem 

börnin skilja ekki. Til að skapa eftirsóknarverðar námsaðstæður við matarborðið þarf 

kennarinn að vera tilbúinn að ígrunda hlutverk sitt og breyta starfsháttum sínum og venjum ef 

þörf krefur.  Leikskólakennarinn þarf því að finna leiðir til að fá börnin til að læra það sem hann 

vill kenna þeim og hafa getu til að mæta ólíkum þörfum barnanna og mismunandi námsleiðum 

þeirra. Í nútímasamfélagi er uppeldislegt hlutverk leikskólans mikið vegna langrar dvalar ungra 

barna þar. Ábyrgð leikskólans á að rýna í alla þætti daglegs starfs, s.s. máltíða, er því mikil og 

þó að leikskólinn vilji gera vel og telji sig gera það er það ekki alltaf svo. 

Máltíðin getur auðveldlega orðið mikill streituvaldur ef hinn fullorðni er stöðugt að 

þrýsta á barn að borða eða áminna það um borðsiði. Máltíðin fer þannig að snúast um 

neikvæða hegðun og skapar e.t.v. mótþróa hjá barninu. Upplifun barnsins af máltíðinni 

stjórnast því mikið af reglum og hegðun hins fullorðna við borðið. Að sama skapi getur það 

skapað streitu þegar matur er notaður sem umbun eða refsing, þ.e. ef barnið borðar það sem 

sá fullorðni vill og fær svo eitthvað annað í staðinn. Ef barnið borðar ekki fyrst það sem hinn 

fullorðni ætlast til, fær barnið hins vegar ekki það sem það langar að borða. Eitt af því fyrsta 

sem áhersla er lögð á, er að fá börn til að borða þann mat sem borinn er á borð fyrir þau. 

Matarsmekkur barna kemur oft snemma fram en flestir vilja að börn læri að borða fjölbreyttan 

og hollan mat. Því er jafnvel haldið fram að matarsmekkur barna mótist strax í móðurkviði og 

þar gegni matarsmekkur móður stóru hlutverki. Flest börn nærast á brjóstamjólk fyrstu vikur 
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og mánuði lífsins og fá þann mat sem móðirin borðar í gegnum móðurmjólkina (Lassen og 

Rödbotten, 2015, bls. 99). Þannig eru börnin misvel undirbúin þegar þau byrja að borða fasta 

fæðu; sum eru orðin vön fjölbreyttu bragði en önnur ekki. Það er því eðlilegt að það taki barnið 

tíma að venjast matnum sem leikskólinn býður upp, á ef hann er ólíkur þeim mat sem barnið 

er vant heima. Því er nauðsynlegt að gefa hverju og einu barni þann tíma og svigrúm sem það 

þarf til að aðlagast matnum í leikskólanum. Hvetja þarf barn til að smakka allan mat en um leið 

að virða matarsmekk þess og aldrei skyldi neyða barn til að smakka eða borða eitthvað sem 

því þykir ekki gott. Börn eru að sama skapi misjafnlega undir það búin að borða og drekka sjálf 

í máltíðum. Mörg hver eru jafnvel vön að vera mötuð af foreldrum og hafa því fengið fá 

tækifæri til að athafna sig sjálf við matarborðið.  Frumskylda leikskólans varðandi máltíðir er 

að bjóða upp á hollan og staðgóðan mat sem gefur börnum þá orku sem þau þurfa til að takast 

á við dagleg störf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 49). Um leið verður 

leikskólinn að reyna eins og hægt er að koma til móts við þá foreldra sem vilja bjóða börnum 

sínum upp á mat er tengist t.d. trúarbrögðum eða lífsskoðunum. 

Helsta námstækifæri máltíða felst í tíðni þeirra og endurtekningu. Þar eru fullorðnir 

fyrirmyndir í lærdómi barna með því að sitja við borðið með börnunum á meðan þau borða og 

oft eru þessar fyrirmyndir betri en mörg orð (MacNaughton og Williams, 2004, bls. 56). Því 

skiptir miklu máli að leikskólakennarinn sé meðvitaður um að hegðun hans og framkoma í 

öllum aðstæðum getur haft áhrif á hegðun barnanna. Þannig hefur hegðun hins fullorðna og 

barnahópsins í heild jákvæð áhrif á hið eðlilega hik barna gagnvart nýjum mat og hinn fullorðni 

er fyrirmynd með því að borða matinn án þess að hika. Sum börn fylgja í kjölfarið og verða 

þannig hinum hvatning til að smakka (Hemdal, Narvesen og Fulland, 2006, bls. 23) en önnur 

þurfa meiri tíma. Hik barna til að smakka nýjan mat er stundum kölluð nýfælni og endurspeglar 

tregðu til að smakka eitthvað nýtt (Embætti landlæknis, 2018, bls 7). Ef barninu líkar ekki við 

matinn, þegar það smakkar hann í fyrsta skipti, þarf að prófa aftur. Það er ekki fyrr en eftir 12–

15 skipti sem hægt er að leggja mat á hvort barni líkar maturinn eða hvort það er að reyna að 

fá eitthvað annað betra í staðinn (Lassen og Rödbotten, 2015, bls. 100, Embætti landlæknis 

2018, bls. 6). Smám saman lærir barnið að þekkja matinn sem borinn er á borð og veit hvernig 

hann smakkast. Það lærir líka smám saman á umhverfið, reglurnar og annað sem fram fer við 

borðið enda eru leikskólamáltíðir alla jafna endurtekning; þær eru alltaf á sama tíma dag hvern 

og ramminn utan um þær er yfirleitt alltaf eins. 
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Borðsiðir eru hluti af regluverki máltíða og námi barnanna við borðið. Tilgangurinn með 

borðsiðum er að skapa reglu og skipulag við borðið (Grindland, 2012, bls. 57). Ung börn eru að 

læra á lífið og þurfa tíma og tækifæri til að æfa sig að ná tökum á þeim viðfangsefnum sem við 

þeim blasa hverju sinni. Skilningur á réttu og röngu er að sama skapi að mótast hjá ungum og 

því á starfsfólk ekki að búast við að börn nái strax að fylgja flóknum reglum eða kunni að nota 

hluti og áhöld eins og ætlast er til af þeim (MacNaughton og Williams, 2004, bls. 35). Flestum 

ungum börnum er það eðlislægt að nota fingurna til að borða frekar en skeiðina eða gaffalinn. 

Þau nota gjarnan fingur og áhöld til skiptist, bæði til að flýta fyrir því að fá matinn í munninn 

og til að prófa sig áfram með áhöldin. Með því að leyfa barninu að handfjatla matinn og 

kynnast áferð hans og bragði,  lærir barnið í flestum tilfellum smám saman að borða það sem 

lagt er á borð fyrir það. Þegar barn er sífellt áminnt fyrir að nota ekki áhöld eða að það borði 

ekki nóg er líklegt að barninu finnist það ekki standa sig nógu vel og fái ekki viðurkenningu hins 

fullorðna (Morris og Klein, 2000, bls. 12). Þannig fer máltíðin gjarnan að snúast um það sem 

barnið getur ekki í stað þess að horft sé á það sem barnið getur og gerir.   

Tilraunamennskan felst ekki bara í notkun áhalda eða kynnast áferð og bragði. Hún 

getur líka falist í uppgötvunum varðandi aðra hluti, t.d. getur verið mjög freistandi að hella úr 

glasinu eða leika með matinn við misgóðar undirtektir þess fullorðna. Reglur og borðsiðir 

lærast þó smám saman þrátt fyrir þessar tilraunir og því er jákvæð tilsögn við matarborðið 

nauðsynleg. Það getur skipt sköpum um upplifun barnsins af máltíðinni með hvaða hætti 

kennarinn stoppar af svona atferli. Hinir fullorðnu við borðið eru stundum of uppteknir af 

borðsiðunum og þeirri hugmynd að allir við borðið eigi að borða það sama og hegða sér eins. 

Oft er ályktað að hegðun eins barns sé sjálfkrafa smitandi út í hópinn og ef eitt barn fái vatn 

vilji öll hin fá það líka (Grindland, 2012, bls. 58). Vegna þessa verði að halda stífum ramma við 

matarborðið til að máltíðin fari ekki úr böndunum og allir farnir að suða um vatn. Hinir 

fullorðnu verða að vera meðvitaðir um að börn eru ólík og þarfir þeirra misjafnar og að við 

þeim þarf að bregðast með misjöfnum og einstaklingsbundnum hætti (Lassen og Rödbotten, 

2015, bls. 101). Allt er þetta þó hluti af þeim sáttmála sem nauðsynlegt er að gera í 

leikskólanum, um hvað á að leyfa og hvað ekki. Hlutverk kennarans er þó alltaf að leiðbeina og 

leiða barnið áfram á þeirri braut að læra hvað er viðeigandi hegðun við borðið og hvað ekki. 

Jákvæð endurgjöf til barna er mikilvæg í máltíðum sem og annars staðar og getur verið 

t.d. í formi hróss eða hvatningar. Börnum er gjarnan hrósað við matarborðið þegar þau borða 
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vel eða eru dugleg að bragða á nýjum mat. Munur á hrósi og hvatningu er sá að barnið fær 

hvatningu meðan það er að borða (að því gefnu að það sýni trega til að borða) en hrós er gefið 

þegar barnið er búið að borða og hefur staðið sig vel að mati þess fullorðna. Mikilvægt er að 

bera barnið ekki saman við önnur börn þegar því er hrósað heldur skal hrósa barninu fyrir eigin 

frammistöðu og í samanburði við það sjálft. Matarlyst barna er ólík og  getur jafnframt verið 

misjöfn eftir dögum og dagsformi barnsins. Hvert og eitt barn á að fá þann skammt sem því 

hentar án samanburðar við aðra. Barn sem alla jafna borðar vel þarf ekki hrós fyrir það. Slíkt 

hrós missir að lokum marks og snýst jafnvel upp í andhverfu sína þegar það er ofnotað og á 

ekki við. Það er líklegra til árangurs að hrósa barninu fyrir framfarir og hugrekki við að smakka 

mat og sýna nýja færni. Þá er ástæðulaust að hafa áhyggjur af barni sem borðar yfirleitt vel, 

þó að það borði stöku sinnum lítið (MacNaughton og Williams, 2004, bls. 76–78).   

Lærdómur ungra barna er mjög tengdur því hvernig samband þeirra er við 

leikskólakennarann.  Þegar leikskólakennarinn er jákvæður, bregst við barninu og sýnir því 

umhyggju og virðingu myndast góð tengsl og það eykur líkurnar á að barnið tileinki sér það 

sem hann hefur fram að færa. Virk hlustun gagnvart barninu gegnir þar ekki síst stóru hlutverki 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 118).   

3.2 Hlutverk leikskólakennarans 

Virðing fyrir barninu, hæfileikum þess og getu til sýna vilja sinn er grundvallaratriði ef ætlunin 

er að nota máltíðina sem uppbyggilega stund til kennslu. Kennarinn þarf að bera virðingu fyrir 

því að börnin hafi vilja og megi sýna hann við borðið. Börn tjá sig með mismunandi hætti og 

kennarinn þarf því raunverulega að taka eftir hverju og einu barni og mæta því þar sem það er 

statt hverju sinni. Þegar leikskólakennarinn notar virka hlustun reynir hann að skilja hvað 

börnin eru að segja. Aðferðir barnsins til að tjá sig geti verið ólíkar og með því að kennari 

bregðist við því sem börnin segja, upplifa þau að þau séu tekin alvarlega (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 115). Virðing fyrir því sem leikskólakennarinn heyrir og skynjar 

hjá barninu er lykillinn að námi barnsins í þessum aðstæðum.  

Ung börn hafa oft ekki orðaforða til að tjá langanir sínar og vilja og því þarf kennarinn 

að gefa sig allan í að hlusta á og skilja barnið. Ungt barn við matarborðið getur sýnt vilja sinn 

og langanir en auðvelt er fyrir þann fullorðna að falla í þá gryfju að veita því ekki athygli. Að 

hlusta er ekki bara að heyra; það felst í að vera móttækilegur fyrir öllum þeim merkjum, 

sögðum og ósögðum, sem sá sem talar er að senda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 115). 
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Barn, sem vill ekki borða, getur sýnt það  með látbragði, mótþróa, snúið sér undan eða jafnvel 

grátið. Til að auðvelda börnum samskiptin við borðið er hægt að nota myndir, tákn með tali 

og með því að setja orð á þær athafnir sem fara fram við borðið. Athygli kennarans þarf að 

vera á því sem hann gerir og því sem hann á að sinna. Leikskólakennarar, sem eru saman í 

rými, eiga því ekki að spjalla hver við annan um málefni sem ekki snerta máltíðina, heldur sýna 

börnum þá virðingu að vera til staðar fyrir þau.  

Noddings talar um mikilvægi þess að leikskólakennarinn leggi sig fram við að kynnast 

börnunum, tali við þau og láti sig raunverulega varða um þau.  Með því skapast traust og  tengsl  

milli barnsins og leikskólakennarans sem er forsendan fyrir því að börnin séu móttækileg fyrir 

því sem vilji er til að kenna þeim (Noddings, 1992, bls. 2). Þetta endurspeglast vel í matartímum 

í leikskólanum. Ástæðurnar fyrir því að barn borðar ekki í matartíma geta verið margar, t.d. 

getur verið að barnið sé ekki svangt á þessum tímapunkti, það getur verið þreytt eða því liðið 

illa og vilji því ekki borða. Í þeim aðstæðum má leikskólakennarinn ekki ákveða fyrir barnið að 

það þurfi að borða án tillits til þessara aðstæðna. Þannig þarf leikskólakennarinn virkilega að 

hlusta eftir því hvað viðkomandi barn er að reyna að tjá sig um og bregðast við í samræmi við 

það. Börn eiga ekki að upplifa að virði þeirra sem einstaklinga við matarborðið sé metið eftir 

því hvað og hversu mikið þau borða (Morris og Klein, 2000, bls. 12). Barn upplifir vanmátt 

þegar það þarf að halda áfram að borða þegar það er orðið satt eða fær ekki meira þó að það 

sé enn svangt. Gera verður kröfur til leikskólakennarans við borðið að hann sýni sanngirni og 

reyni að finna út hvers barnið þarfnast og vill. Togstreita getur skapast á milli aðila, þess sem 

þiggur umhyggjuna og þess sem veitir hana, þegar sá sem veitir hana telur sig vita hvað hinum 

aðilanum er fyrir bestu. Hinn fullorðni veit að barnið þarf að borða en barnið vill eða getur ekki 

borðað einhverra hluta vegna. Þarna segir Noddings að það sé á ábyrgð leikskólakennarans að 

útskýra og finna lausn (Goldstein, 2002, bls. 21). Ein lausn dugi ekki fyrir alla heldur finni 

umhyggjusamur kennari lausn sem hentar hverjum og einum (Goldstein, 2002, bls. 27).  

Algengt er aðgerðar séu sömu kröfur til allra barnanna við borðið hvort sem þau eru fær 

um standast þær eða ekki. Barn, sem þarf t.d. að sitja alla máltíðina þar til allir eru búnir að 

borða en hefur ekki úthald til þess, er ekki líklegt til að upplifa máltíðina sem jákvæða og 

uppbyggilega stund ef það er sífellt áminnt um að sitja kyrrt. Barn sem vill/getur ekki borðað 

matinn sem er í boði en þarf að sitja undir sífelldum kröfum um að smakka á matnum og það 

borið saman við hin börnin sem eru að borða, fer að efast um virði sitt sem manneskju ef það 
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stendur aldrei undir kröfum hins fullorðna við borðið. Andrúmsloftið við borðið og upplifun 

barns af máltíðinni skapast því að stórum hluta af framferði kennarans og væntingum hans til 

barnanna. Þannig getur máltíðin auðveldlega snúist eingöngu um að fá börnin til að borða það 

sem fyrir þau er lagt eða haga sér eins og þeim er uppálagt að gera (Morris og Klein, 2000, bls. 

8). Umhyggjusamur kennari reynir að mæta hverju og einu barni en mikilvægt er að kennarinn 

haldi hlutleysi sínu gagnvart börnunum og láti ekki eigin tilfinningar eða skoðanir gagnvart 

þeim hafa áhrif á þær ákvarðanir sem hann tekur varðandi börnin (Goldstein, 2002, bls. 13).   

 

3.3 Samskipti leikskólakennarana og barna  

Samskiptin við matarborðið eru lykillinn að lærdómi barnanna, hvort heldur sem verið er að 

fá börnin til að borða og prófa nýjan mat, nota áhöld eða eitthvað annað. Góð skipulagning og 

undirbúningur máltíðar er nauðsynlegur (Maguire-Fong, 2015, bls. 148) og forsenda fyrir 

góðum og uppbyggilegum samskiptum í máltíðinni. Til að kennarinn geti einbeitt sér að því að 

spjalla við börnin og sinna þeim þarf hann að geta setið kyrr við borðið án þess að þurfa sífellt 

að standa upp og sækja það sem vantar eða huga að öðrum verkefnum sem bíða. Umgjörðin 

í kringum máltíðir hefur þannig mikið að segja um hvernig börn og fullorðnir upplifa máltíðina 

(Rörvik, 2015. bls. 25) og mikill erill og óreiða við borðið skapar óróa hjá bæði börnum og 

fullorðnum. Óróinn skapast m.a. ef tíminn er ekki nægur til að borða og/eða skipulagningin 

fyrir máltíðina er ekki nógu góð. 

Noddings leggur á áherslu á opin samtöl á námi barna, þar sem báðir aðilar leggja til 

málanna og hvorugur aðilinn viti hver útkoman er. Í ljósi umhyggjunnar, eigi reglurnar við 

borðið því að vera skýrar; annað hvort hafi barnið eitthvað um hlutina að segja eða það sé 

leikskólakennarinn sem ráði ferðinni. Ekki sé boðið upp á val ef að val er ekki í boði (Noddings, 

1992, bls. 23). Vissulega fer leikskólakennari ekki í djúpar rökræður við lítil börn en Noddings 

leggur áherslu á að hinn fullorðni leggi ekki í opnar samræður við börnin ef hann er nú þegar 

búinn að ákveða hvernig hlutirnir eigi að vera. Þess vegna er mikilvægt að búið sé að skilgreina 

reglur og ramma í kringum máltíðina eins og áður hefur komið fram. Noddings hvetur 

jafnframt til þess að nýta máltíðir sem vettvang fyrir samræður. Hún telur að máltíðir séu oft 

dauður tími í námi barna (e. ecucational dead spot) sem mætti nýta til opinna samræðna um 

daginn og veginn og treysta þar bönd umhyggju milli fullorðinna og barna. Inn í þessar 

samræður er hægt að tengja umhyggjuna fyrir sjálfum sér (e. caring for self) allt eftir aldri og 



 

23 

þroska barnanna. Umræður geta snúist um t.d. hollan mat, heilbrigði, líðan og hreyfingu enda 

er grunnurinn að góðu heilbrigðu lífi lagður strax í bernsku og sérlega mikilvægt er að 

leikskólakennarar kenni börnum að sýna sjálfum sér, líkama sínum og líðan umhyggju 

(Noddings, 1992, bls. 65–89). 

Í matartímanum setjast börn og fullorðnir niður í misstórum hópum til að nærast. Því 

fjölmennari barnahópur sem hver leikskólakennari þarf að sinna, þeim mun minni tími er fyrir 

hvert barn. Ef við það bætast mörg hagnýt atriði, sem dreifa athygli kennarans frá börnunum, 

skapast órói sem skerðir uppbyggileg samskipti verulega (Winter-Lindquist o.fl., 2015, bls. 

118). Það getur jafnframt haft hvetjandi áhrif á nám þeirra að blanda börnum á ólíkum aldri 

og með mismundandi hæfni í litla hópa (MacNaughton og Williams, 2004, bls. 20). Börnin geta 

lært ólíka hluti hvert af öðru við borðið, prófað sig áfram með að smakka nýjan mat, læra að 

nota áhöldin og njóta auk þess félagslegra samskipta við borðið.  

3.4 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið rakið hvernig máltíðir í leikskólanum geta nýst sem hluti af námi 

barna og hvert hlutverk leikskólakennarans getur verið í því námi. Tíminn sem máltíðin fær í 

dagskipulaginu skipir þar miklu máli, auk þess sem mikilvægt er að allir þeir starfsmenn sem 

borða með börnunum hafi rætt saman um og komist að niðurstöðu um hvaða reglur eigi að 

gilda varðandi máltíðina. Mikilvægt er að sýna börnum þolinmæði til að tileinka sér reglurnar 

við borðið og læra að borða mat sem þau hafa sjaldan eða aldrei smakkað áður. 

Leikskólakennarinn þarf að sýna hverju og einu barni virðingu og mæta þörfum þess sem 

einstaklingi. Í gegnum samskipti við borðið er hægt að tengja máltíðina við alla þætti 

aðalnámskrár og gefa barninu tækifæri til að spyrja opinna spurninga og bæta þannig við 

þekkingu sína. Með góðu skipulagi í kringum máltíðina getur leikskólakennarinn þannig gefið 

máltíðinni mikilvægt hlutverk í námi barnanna að því gefnu að hann þurfi ekki að sinna öðru á 

meðan hann situr til borðs með börnunum. 

Í næsta kafla verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar um leikskólamáltíðir og 

hvernig umgjörðin utan um þær hafa áhrif á það nám sem þar fer fram.  
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4 Rannsóknir um máltíðir í leikskóla  

Árið  2012 var gerð rannsókn í sjö leikskólum í Danmörku. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða nokkra þætti leikskólastarfs með tilliti til kennslufræðilegs hlutverk þeirra. Máltíðir voru 

einn af þeim þáttum sem skoðaðir voru og hvernig þær stundir nýttust til samræðna og 

málörvunar.  

Í rannsókninni voru bornir saman leikskólar með ólíkt fyrirkomulag á morgunverði; 

annars vegar var rúllandi morgunverður og hins vegar hefðbundinn matartími þar sem allir 

settust til borðs á sama tíma. Rúllandi morgunverður þýddi að maturinn var settur á borð inni 

í ákveðnu rými þar sem börnin komu og settust þegar þau mættu í leikskólann, borðuðu og 

fóru svo þegar þau höfðu klárað. Starfsmaðurinn  sem bar ábyrgð á máltíðinni, sem að jafnaði 

tók allt að 90 mínútur, sinnti ekki öðrum störfum á meðan. Annars staðar var þetta 

hefðbundna form þar sem allir settust á sama tíma við borðið. Fimm af þessum sjö leikskólum 

voru með rúllandi morgunverð en hinir tveir hefðbundið fyrirkomulag. 

Niðurstöður leiddu í ljós að þar sem allir settust niður á sama tíma, börn og leikskólakennari, 

var leikskólakennarinn yfirleitt upptekinn af því að sinna hagnýtum atriðum eins og að 

skammta börnunum mat, gefa þeim vatn o.s.frv. Lítill sem enginn tími gafst til samræðna um 

annað en hvort börnin vildu meira að borða eða áminna þau um að sitja kyrr (Hemdal, 

Narvesen og Fulland, 2016, bls. 10). Í þeim aðstæðum var það algengara að hver 

leikskólakennari bæri ábyrgð á fleiri börnum og að börnunum væri frekar veitt athygli vegna 

hávaða við borðið eða borðsiðum þeirra var ábótavant heldur en til að eiga í eiginlegum 

samræðum (Ringmose, Winter-Linquist og Allerup, 2012, bls. 144). Niðurstöður sýndu einnig 

að þar sem var rúllandi máltíðarform voru samskiptin milli barna og leikskólakennara mun 

innihaldsríkari en ef hann og börnin settust öll í einu við borðið. Þar sem leikskólakennarinn 

sat og börnin komu og fóru voru samræðurnar lengri og dýpri. Hann hafði aukinheldur ekki 

annað hlutverk við matarborðið en að sinna börnunum við borðið (Hemdal, Narvesen og 

Fulland, 2016, bls.10). Þannig þurfti leikskólakennarinn t.d. aldrei að standa upp frá borðinu til 

að sækja það sem vantaði, þar sem aðrir starfsmenn höfðu það hlutverk.  

Cecile Rörvik gerði rannsókn í Noregi árið 2015 um þennan hluta starfsins í leikskólum. Í 

rannsókninni skoðaði hún hvað skólanámskrá sex mismunandi leikskóla sagði um máltíðir og 

framkvæmd þeirra í leikskólanum, hvernig kennararnir túlkuðu skólanámskrárnar og hvernig 

þeim var síðan fylgt eftir í starfinu (Rörvik, 2015, bls. 49). Þar kom fram að það væri mjög 



 

25 

mismunandi eftir leikskólum hvernig umgjörðin í kringum máltíðir barnanna var og afar ólíkt 

með hvaða hætti  leikskólarnir nýttu máltíðina til að tengja við markmið aðalnámskrár 

leikskóla. Einnig kom fram í rannsókninni að það væri mjög mismunandi hversu langan tíma 

börnin fengju til að borða, allt frá fimmtán til sextíu mínútur (Rörvik, 2015, bls. 71). Tímalengd 

máltíðanna endurspeglaði það hvernig leikskólakennararnir litu á  mikilvægi máltíðanna með 

tilliti til uppeldislegs og kennslufræðilegs hlutverks þeirra. Fjórir af sex leikskólum nefndu ekki 

máltíðir í skólanámskrám sínum sem þátt í námi barnanna og hinir höfðu um það fá orð. Í 

norsku aðalnámskránni l (n. Rammeplan) er, eins og á Íslandi, hverjum leikskóla gefnar nokkuð 

frjálsar hendur varðandi það hvernig aðalnámskrá skal útfærð (Rörvik, 2015, bls. 18). Íslenskt 

samfélag er um margt líkt hinu norska og því líklegt að heimfæra megi þessar niðurstöður upp 

á íslenskt leikskólastarf og gefa þær því til kynna að betur megi nýta máltíðir sem  

námstækifæri.   

Í rannsókninni sem  gerð var á innleiðingu aðalnámskrár  í norskum leikskólum,  „Alle 

Teller Mer“ (Östrem o.fl., 2006) kom skýrt fram að kennarar vildu fá fræðslu og námskeið um 

máltíðir og þau námstækifæri sem þær bjóða uppá.  Þeim fannst jafnframt vanta efni til að 

efla faglegt starf í kringum máltíðirnar. Þá fannst starfsfólkinu  stærsta áskorunin varðandi 

námskrá leikskólanna vera að fá alla til að öðlast sameiginlegan skilning á verkefnum 

leikskólans. Starfsfólkinu fannst enn fremur skorta tíma til samráðs og samtala um námskrá 

leikskólans. Í samtölum við starfsfólkið kom fram að þrátt fyrir að börn ættu að vera virkir 

þátttakendur og hafa meira val um verkefni sín í leikskólanum, var mismunandi skilningur á 

því milli faglærðra og ófaglærðra hvernig skilgreina ætti þátttökuna og að yngri börnunum 

væri meira stýrt af hinum fullorðnu þar sem þau væru ekki metin fær um að velja og taka þátt 

(Östrem o.fl., 2006, bls. 25-–133). 

Umgjörðin um matmálstíma í leikskólanum virðist því skipta nokkru máli þegar horft 

er til náms barna í máltíðum. Fjöldi barna við borðið, hlutverk leikskólakennarans og tíminn 

sem máltíðinni er gefinn skiptir miklu máli og hefur áhrif á hversu uppbyggilegar og góðar 

samræður skapast á milli leikskólakennara og barna, sem er forsenda fyrir því að virkt nám fari 

þar fram. 

Þessi ólíku máltíðarform hafa bæði kosti og galla. Kostirnir við rúllandi máltíðaform er 

að þar er leikskólakennarinn til staðar, spjallar við börnin og aðstoðar þau í rólegheitum. 

Börnin koma ýmist að borðinu þegar þau eru svöng eða þegar koma í leikskólann. Til að þetta 
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gangi upp er nauðsynlegt að nægur matur og áhöld séu til staðar en einnig að 

leikskólakennarinn þurfi ekki að standa upp og sækja neitt. Þá þarf leikskólakennarinn heldur 

ekki að standa upp frá máltíðinni til að taka á móti þeim börnum sem eru að koma í 

leikskólann, því að aðrir starfsmenn sjá einnig um þann þátt. Meiri friður skapast þegar börnin, 

sem eru búin að borða, fara frá borðinu í stað þess að þurfa að bíða og trufla hin börnin enda 

er mismunandi hvað börn eru lengi að borða eða hversu lystug þau eru hverju sinni. Ókostirnir 

við þetta máltíðaform geta verið að börnin eiga ekki fast sæti eða borðfélaga.  Þetta er einnig 

óhagkvæmt út frá  starfsmannahaldi því máltíðin tekur langan tíma og viðkomandi 

starfsmaður gerir ekkert annað á meðan. Rýmið er upptekið á meðan máltíðinni stendur og 

nýtist því ekki fyrir aðra þætti í starfinu.  

Kostirnir við hið hefðbundna máltíðaform er að allir setjast saman og byrja að borða á 

sama tíma, börnin eiga fasta borðfélaga sem þau þekkja vel og þau vita að hverju þau ganga 

við borðið. Ef að vel er búið að hefðbundnum sitjandi máltíðum geta þær líka nýst sem 

tækifæri til náms. Til að svo geti orðið þarf að gefa þeim góðan tíma og undirbúa þær vel til að 

hægt sé að gefa börnum þann tíma sem þau þurfa til að borða og eiga opin og gefandi 

samskipti.  

Niðurstöðurnar eru mjög áhugaverðar og  sýna í hnotskurn hve mikið þarf að vanda til ef 

máltíðin á að njóta sín sem góð og notaleg stund sem nýtt er til að efla þroska og nám barna. 

Umgjörðin í kringum máltíðina skiptir hefur greinileg áhrif á hvernig börnum og starfsfólki líður 

meðan á máltíð stendur. Er andrúmsloftið rólegt eða vantar sífellt eitthvað í sambandi við 

máltíðina sem þarf að sækja og skapar þannig umgang og eril? Það er mikilvægt að skapa ró í 

matartímanum og er þá ekki átt við að ekki megi spjalla eða heyrast í diskum og öðrum 

áhöldum, heldur er ró tryggð með nærveru hins fullorðna við borðið. Það skapar líka ró ef 

börnin fara ekki öll frá borðinu á sama tíma því að þau sem eru búin að borða þurfa þá ekki að 

sitja á meðan hin ljúka við matinn og valda þannig truflun við borðið. Börn þurfa mislangan 

tíma til að borða og því þarf að skapa meira svigrúm fyrir þessa þætti í dagskipulaginu (Hemdal, 

Narvesen og Fulland, 2006, bls. 23).  
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5 Umræða 

Markmiðið með ritgerðinni var að afla þekkingar og auka skilning á hlutverki leikskólakennara 

í máltíðum ungra barna og skoða hvernig umhyggja og nám fléttuðust inn í þær aðstæður. 

Markmiðið var einnig að skoða, hvernig skipuleggja þarf starfið í kringum máltíðir til að hægt 

sé að nýta þær sem hluta af námi barna. Að lokum vildi ég skoða hvað rannsóknarniðurstöður  

sögðu um leikskólamáltíðir, rammann í kringum þær og hlutverk leikskólakennarans. 

Rannsóknarspurningarnar mínar voru: Hvert er hlutverk leikskólakennara í máltíðum ungra 

barna, hvernig nýtast máltíðir til náms og hvaða nám fer þar fram?  

Nel Noddings hefur verið í fararbroddi um að tengja saman umhyggju og nám. Hún 

leggur áherslu á mikilvægi þess að leikskólakennarinn geri sér far um að kynnast börnunum, 

tali við þau og láti sig raunverulega varða um þau. Forsendan fyrir því að börnin séu móttækileg 

fyrir því sem er vilji er til að kenna þeim, er að skapa traust og tengsl milli barnsins og 

leikskólakennarans (Noddings, 1992, bls. 2). Noddings hvetur jafnframt til þess að nýta máltíðir 

sem vettvang fyrir samræður. Hún telur að máltíðir séu oft dauður tími í námi barna (e. 

ecucational dead spot) sem mætti nýta til opinna samræðna um daginn og veginn og treysta 

þar bönd umhyggju milli fullorðinna og barna. Inn í þessar samræður er hægt að tengja 

umhyggjuna fyrir sjálfum sér (e. caring for self) allt eftir aldri og þroska barnanna. Umræður 

geta snúist um t.d. hollan mat, heilbrigði, líðan og hreyfingu enda er grunnurinn að góðu 

heilbrigðu lífi lagður strax í bernsku og sérlega mikilvægt er að leikskólakennarar kenni börnum 

að sýna sjálfum sér, líkama sínum og líðan umhyggju (Noddings, 1992, bls. 65–89).   

Helsta námstækifæri máltíða felst í tíðni þeirra og endurtekningu. Þar eru fullorðnir 

fyrirmyndir í lærdómi barna með því að sitja við borðið með börnunum á meðan þau borða og 

oft eru þessar fyrirmyndir betri en mörg orð (MacNaughton og Williams, 2004, bls. 56). 

Máltækið; það læra börnin sem fyrir þeim er haft enduspeglast í máltíðinni því 

leikskólakennarinn er fyrirmyndin við borðið bæði í orði og verki.   

Í máltíðinni eru rammar og reglur sem hinir fullorðnu hafa sett og gildi sem þeir hafa 

skilgreint. Það fer síðan eftir þeim fullorðna sem situr við borðið hverju sinni, hvaða áherslur 

eru við borðhaldið og hvernig stundin er nýtt til kennslu (Rörvik, 2015, bls. 14). Valdið sem 

hinn fullorðni hefur í máltíðinni er mikið og hann þarf að  ígrunda vel hvernig hann notar það. 

Nauðsynlegt er að virða matarsmekk barnanna og sýna því skilning að börnin eru misfljót að 
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borða. Viðhorf leikskólakennarans til máltíða og þátttöku barnanna í henni skipta miklu máli. 

Ef litið er á börnin sem hæf og getumikil, er þeim gefið færi á að skammta sér matinn sjálf, og 

taka þátt í undirbúningi máltíðar og frágangi. Sveigjanleiki  í dagskipulaginu er mikilvægur og 

því meiri tíma sem máltíðin fær þar, því fleiri tækifæri fá börnin til að taka þátt í henni.  

 Rannsókn sem gerð var í Danmörku, (Ringmose, Winter-Linquist og Allerup, 2012) gaf 

til kynna að leikskólamáltíðir væru ekki alltaf sá vettvangur náms sem þær gætu verið.  Hún 

sýndi að leikskólakennarinn var yfirleitt upptekinn af því að sinna hagnýtum atriðum eins og 

að skammta börnunum mat, gefa þeim vatn o.s.frv. Lítill sem enginn tími gafst til samræðna 

um annað en hvort börnin vildu meira að borða eða áminna þau um að sitja kyrr (Hemdal, 

Narvesen og Fulland, 2016, bls. 10).  Máltíðaformið virtist hafa þar áhrif. Þar sem allir settust  

niður á sama tíma var það algengara að hver leikskólakennari bæri ábyrgð á fleiri börnum. 

Börnunum var frekar veitt athygli vegna hávaða við borðið eða borðsiðum þeirra var 

ábótavant heldur en til að eiga í eiginlegum samræðum (Ringmose, Winter-Linquist og Allerup, 

2012, bls. 144).  

 Eftir að höfundur hefur kynnt sér þetta efni er honum ljóst að mikið og fjölbreytt nám 

getur átt sér stað í máltíðum ef aðstæður eru til þess. Til að svo geti orðið þurfa 

leikskólakennarar að vera meðvitaðir um með hvaða hætti hægt er að nýta máltíðina til 

kennslu og ekki síst að skapa máltíðinni þann tíma og virðingu í dagskipulaginu sem hún þarf.  

Viðhorf leikskólakennarans skiptir miklu máli sem og virðing hans fyrir barninu, getu þess og 

hæfileikum til að hafa áhrif á eigið líf í leikskólanum.  

Samræður í leikskólamáltíðum snúast oft að stærstum hluta um hversdagslega hluti 

eins og hvort barnið sé búið eða vilji meira en umgjörðin og skipulagið leyfir oftast ekki meiri 

eða dýpri samræður. Tíminn sem ætlaður er til máltíðar, takmarkar það einnig oft hversu mikið 

börnin taka þátt í undirbúningi og frágangi og fæst fá þau að koma að því að elda matinn, bera 

hann fram, ganga frá eða sjá hvernig það er gert. Því fleiri börn sem sitja við borðið, því minni 

tíma fær hvert og eitt frá leikskólakennaranum þar sem hann er ýmist upptekinn við að sinna 

öðrum börnum og borða sjálfur. 
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um máltíðir ungra barna í leikskóla og hlutverk leikskólakennara 

þar. Það sem mér fannst áhugaverðast við vinnu við þessa ritgerð var að sökkva mér niður í 

sögu leikskóla á Íslandi og það gerði mér á stundum erfitt að halda mér við efnið. 

Það var mjög áhugavert að vinna að þessari ritgerð, hún tók töluverðan tíma í vinnslu 

og mikið efni var fundið til að lesa og kynna sér máltíðir í leikskólum. Það kom reyndar á óvart 

hvað til er mikið af efni, sérstaklega á norsku um leikskólamáltíðir.  Rannsókn Lassen og 

Rödbotten (2012) fannst mér sérstaklega áhugaverð því hún í reynd studdi við þær hugmyndir 

sem ég hafði þegar ég byrjaði  á ritgerðinni, að leikskólamáltíðir væru vannýttar stundir í námi 

barna.  

Reynsla mín af gerð skólanámskrár í leikskóla er sú að flest starfsfólk hafði skoðun á 

fyrirkomulagi máltíða og ágreiningur töluverður. Uppeldi fólks og skoðanir á því hvað börnum 

væri hollt hafði greinileg áhrif á  hvernig fólk vildi sjá máltíðina fara fram og hvaða borðsiði og 

matarvenjur ætti að leggja áherslu á. Hverjum og einum fannst sín skoðun og sýn sú réttasta. 

Hins vegar er afar mikilvægt að um þetta sé gerður sáttmáli svo að sambærilegar reglur gildi á 

öllum borðum og einn leyfi ekki þetta og annar hitt.    

 Það er von mín að þessi ritgerð verði til þess að sá sem hana les fái nýja sýn á þá 

möguleika sem leikskólamáltíðin getur haft í námi barna. Vinnan við þessa ritgerð hefur vakið 

hjá höfundi áhuga til að kynna sér þetta efni frekar og kafa dýpra.  Ég mun í mínu starfi leitast 

við að gera þessum þætti hærra undir höfði nú þegar ég er meðvitaðri um mikilvægi þessara 

þátta. 
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