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Formáli 

Verkefni þetta er metið til fullnaðar meistaraprófi í menntunarfræði leikskóla við deild 

kennslu- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Um starfendarannsókn er að ræða 

sem byggir á vettvangsnótum, rannsóknardagbók, viðtölum, myndböndum og 

ljósmyndum. Leiðbeinandi minn var Sara Margrét Ólafsdóttir Lektor og þakka ég henni 

fyrir uppbyggilega leiðsögn, aðstoð og hvatningu í gegn um ferlið. Einnig vil ég þakka 

sérfræðingi ritgerðarinnar, Kristínu Karlsdóttur Dósent fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar.  

Þegar ég hóf störf í leikskóla fyrir 20 árum var hugsunin ekki sú að gera það að 

framtíðarstarfi. En hér er ég enn og vil þakka öllu því frábæra samstarfsfólki sem ég hef 

starfað með í gegnum tíðina og starfa með í dag sem hefur gefið mér innblástur og 

hvatningu í gegn um árin. Einnig vil ég þakka leikskólastjórunum mínum tveimur sem ég 

hef starfað fyrir og sáu löngu á undan mér að ég ætti að leggja það fyrir mig að mennta 

mig í faginu og hvöttu mig áfram. Sérstakar þakkir fara til eiginmanns míns Halldórs 

Viðars Jakobssonar fyrir að trúa alltaf á mig og hvetja mig áfram og drengjanna okkar 

þriggja sem sussað hefur verið reglulega síðastliðin tvö ár. Það að kynnast og vinna með  

Hönnu Rún í náminu hefur komið mér á þann stað sem ég er á í dag, takk! Elma, þú átt 

eilífðarbyrgðir af steikarpottum og óþrjótandi greiðum. Síðast en ekki síst langar mig að 

þakka börnunum mínum í vinnunni sem  hafa verið endalaus innblástur í starfi sem er 

krefjandi, oft á tíðum erfitt en umfram allt skapandi og gefandi. Ef þeirra hefði ekki 

notið við þá hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika og raddir þeirra ekki heyrst. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls 

efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni.  

Reykjavík, 23. maí 2021 

 

Ösp Jónsdóttir 
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Ágrip 

Ritgerðin segir frá starfendarannsókn sem unnin var í einni af þrem starfstöðum 

leikskólans Leikborgar. Hún snerist um að svara rannsóknarspurningum sem snúa að 

þátttöku 4-5 ára barna í matartíma í leikskóla. Leikskólinn hefur unnið eftir 

hugmyndafræði Mihaly Csikszentmihalyi um flæði (e. flow) síðan 2017. Tilgangurinn var 

að svara því hvernig ég sem kennari gat nýtt mér hugmyndir barnanna í að þróa áfram 

matstofu þar sem búið var að innleiða hlaðborð og flæðandi skipulag í matartímanum. 

Rannsóknarspurningarnar sem ég notaðist við voru þrjár. Hverjar eru hugmyndir barna 

um þátttöku sína í matartímanum í matstofu í leikskóla? Hvernig get ég nýtt hugmyndir 

barnanna í að þróa matstofuna áfram? og Styður flæði í matstofu við flæði í daglegu 

starfi?  

Ég safnaði gögnum með rannsóknardagbók, vettvangsathugunum, viðtölum við 

börnin, viðtölum sem börnin tóku við hvort annað, myndbandsupptökum, ljósmyndum 

og með því að gera könnun meðal barnanna. Niðurstöðurnar sýndu skýrt að börnin vilja 

fá tækifæri til þess að fá að gera sjálf, fá að taka ákvörðun um hvaða mat af 

hlaðborðinu þau borða og að ákvörðunarréttur þeirra sé virtur. Um miðbik 

rannsóknarinnar voru settar á strangar reglur vegna Covid-19 og sýndu niðurstöður að 

börnin söknuðu þess að fá ekki að skammta sér sjálf. Einnig sýndu niðurstöðurnar að 

þau vilja fá að skreyta og gera huggulegt í kring um sig og mynda þannig kósí 

andrúmsloft. Þeim fannst mikilvægt að fá að velja sér sæti og með hverjum þau myndu 

matast með en gögnin sýndu að það hjálpaði til við að mynda vinatengsl sem héldu 

áfram í leiknum eftir matmálstímann. Verkefnið getur gagnast öðrum leikskólum sem 

vilja stunda lýðræðisleg vinnubrögð í samvinnu við börn og endurskoða matartímann 

sem oft á tíðum er kennarastýrð athöfn. 
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Abstract 

“We are allowed to do everything ourselves in Kubbadeild”:  

children’s vision of flow during meal times. 

 

This master‘s thesis is based on action research conducted in one of three buildings of 

the preschool Leikborg. The focus is on answering research questions about the 

participation of 4-5-year-old children in mealtimes in preschool. The preschool has 

been working according to Mihaly Csikszentmihalyi's ideas of flow since 2017. The main 

research goal was to answer how I, as a teacher, could use the children's ideas to 

further develop a dining room where a buffet and fluent organization had been 

implemented during the mealtime. The research centers on three research questions. 

What are the children's ideas about participating in lunch time in a preschool dining 

room? How can I use the children's ideas to further develop the dining room? And does 

the flow in the dining room support the flow in daily work/play? I collected data by 

keeping a research diary, collecting field observations, interviewing the children, having 

the children interview each other, analyzing video recordings and photographs, and by 

surveying the children. My results show clearly that the children want to have the 

opportunity to do themself, to be able to decide what food from the buffet they 

decided to eat, and to have their choices respected by the staff. The study was 

interrupted by Covid-19, which introduced strict mealtime rules. This resulted in the 

children missing not being able to put food on their plate themselves. The results also 

show that the children want to decorate and create a cozy environment in their 

division. To this effect, they felt it was important to be able to choose whom to have 

share meals with, and being able to choose where to sit. The data also shows that 

having these choices helped the children form friendships that continued into play after 

mealtime. The project can benefit other preschools that want to engage children in 

democratic working methods around mealtimes, which traditionally is a teacher-led 

activity. 
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1 Inngangur 

Í kjarnanum fjallar þetta verkefni um innleiðingu flæðis (e. flow) í matartíma barnanna í 

leikskólanum Leikborg og sýn þeirra á að fá meira frjálsræði þegar kemur að 

matartímanum. Í tengslum við starf með börnum er talað er um flæði, hugarflæði eða 

flæðiástand þegar verkefni eða athöfn á hug barnsins allan, t.d. þegar það er 

niðursokkið í leik (Csikszentmihalyi, 1990). Þar sem þetta er undirstöðuhugtak í þessu 

verkefni sem þarf að skýra vel verður fjallað nokkuð ítarlega um það snemma í næsta 

kafla og í framhaldinu skoðað hvernig unnið hefur verið eftir flæði í Leikborg síðan 2017 

og hvernig hægt er að innleiða flæði í matartímann. Rannsóknina vann ég út frá þremur 

rannsóknarspurningum 

Hverjar eru hugmyndir barna um þátttöku sína í matartímanum í matstofu í 

leikskóla?  

Hvernig get ég nýtt hugmyndir barnanna í að þróa matstofuna áfram?  

      Styður flæði í matstofu við flæði í daglegu starfi? 

Þessar spurningar mun ég kynna betur í síðari köflum og koma aftur að eins og við á. 

Hugmyndina fékk ég út frá starfendarannsókn sem ég vann haustið 2020. Þar rýndi 

ég í starf mitt sem stjórnandi við innleiðingu breytinga á matartímum leikskólans. Í 

ferlinu sá ég að sjónarmið barnanna vantaði í innleiðingaferlið. Ég ákvað í framhaldinu 

að kanna þeirra hlið og gefa þeim tækifæri til að hafa meiri áhrif í anda við 

flæðishugmyndafræðina með áherslu á lýðræðislegt leikskólastarf. Úr því varð þetta 

lokaverkefni mitt til meistaraprófs. 

Matartímar barna í leikskólanum hafa löngum verið á forsendum kennara. Það eru 

þeir fullorðnu sem setja reglurnar, ákveða hvar barnið á að sitja, að það eigi að smakka, 

að það þurfi að klára til að fá meira af öðru og svo framvegis. Á síðastliðnu ári var 

skipulagið á deildinni minni í Leikborg þannig að hvert barn átti sitt sæti allan veturinn 

en kennarar færðust vikulega á milli borða. Þetta fannst okkur ekki ganga nógu vel, t.d. 

skapaðist oft pirringur og leiði þegar börn vildu fá að sitja með vini sínum á öðru borði. 

Ég var því opin fyrir að endurskoða fyrirkomulag matartímanna hjá okkur og eftir að 

hafa kynnst matstofu leikskólans Rauðhóls, þar sem ég var nemi í tvær vikur, og kynnt 

mér matstofu leikskólans Aðalþings á heimasíðu þeirra fór hugmyndin að matstofunni 
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okkar að þróast. Í verkefninu mun ég lýsa þessu ferli vel, skýra þann fræðilega grunn 

sem ég byggði vinnuna á og meta hvernig til tókst til að draga af því lærdóm, vonandi til 

hagsbóta fyrir börnin í Leikborg og jafnvel víðar, ekki síður en sjálfa mig. 

Markmið verkefnisins og tilgangur snýr að því að gefa börnunum tækifæri til þess að 

hafa áhrif á breytingarnar í matartímanum í anda lýðræðislegs leikskólastarfs. Ég vil ýta 

undir sjálfstæði barnanna og valdeflingu og styðja við jafningjamenningu þeirra. Öll 

hljótum við að vilja að börnum líði vel í leikskólanum og ég tel að með þessari 

endurskoðun á matartímanum í Leikborg sé ég að vinna að aukinni vellíðan barnanna 

þar. 

Áður en eiginleg umfjöllun um rannsóknina mína hefst verður fjallað um þann 

fræðilega grunn sem ég byggði á. Í kaflanum sem nú tekur við, 2. kafla, mun ég því 

kynna helstu hugtök þessa grunns, segja frá rannsóknum fræðimanna sem tengjast 

efninu og skoða betur mikilvægi markmiðs og tilgangs verkefnisins. Í 3. kafla lýsi ég 

þeim aðferðum sem ég valdi til að vinna rannsóknina eftir og í 4. kafla greini ég frá 

framkvæmdinni sjálfri í máli og myndum. Þegar gert hefur verið grein fyrir rannsókninni 

og niðurstöðum hennar taka við umræður í 5. kafla. Þá mun ég ljúka við að svara 

rannsóknarspurningunum mínum, draga saman það sem mér fannst markverðast í 

þessu ferli, tengja það við fræðilega hlutann og meta hvernig til tókst. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Áður en lengra er haldið verður fræðilegur grunnur ritgerðarinnar kynntur.  Í 2. kafla 

verður hugtakið flæði skilgreint og skoðað og fjallað um tengingu þeirrar 

hugmyndafræði við lýðræði í leikskólastarfi.  Fjallað er um mikilvægi virkrar þátttöku 

leikskólabarna í ákvarðanatöku og færð rök fyrir mikilvægi þess að kennarar stýri minna 

og leggi frekar áherslu á að skapa námstækifæri út frá áhuga barnanna.  Undir lok 

kaflans er þetta tengt við einn af grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla (2011), heilbrigði 

og velferð.   

2.1 Flæði 

Hugtakið flæði (e. flow) er sett fram í verkum ungverska sálfræðifprófessorins Mihaly 

Czikszentmihalyi (f. 1937). Hann setti fram kenninguna um flæði eftir að hafa rannsakað 

hvað það er sem fær fólk til þess að vera ánægt með sjálft sig og af hverju. Hann 

rannsakaði einstaklinga sem hann taldi að ynnu helst við það sem þeir óskuðu sér eins 

og sérfræðinga á ýmsum sviðum, tónlistarfólk, íþróttafólk og skákmeistara. Flæði 

skilgreinir hann sem hugarástand þegar við njótum okkar sem best. Einstaklingurinn 

verður svo niðursokkinn í verk eða athöfn að ekkert annað kemst að. Verkefnið á hug 

hans allan og hann gleymir jafnvel stað og stund. Honum leiðist ekki og hann er laus við 

kvíða.  

Börn hafa svo sannarlega hæfileikann til þess að komast í hugarflæði. Það sést t.d. 

vel þegar þau eru svo niðursokkin í leik að þau virðast gleyma stað og stund. Einkenni 

hugarflæðis eða flæðiástands (e. flow-condition) er einbeiting. Barnið beinir athygli 

sinni að ákveðnu viðfangsefni og er niðursokkið í verkefnið. Góð vísbending um að 

barnið sé í þessu ástandi er að leikur þess truflast ekki svo glatt af því sem er að gerst í 

kringum það; utanaðkomandi áreiti er utan leiksins sem á hug þess allan (Sara Margrét 

Ólafsdóttir, 2013). 

Ýmsar aðferðir má nota til að skapa aðstæður og ástand sem auðvelda fólki að 

komast í flæðisástand. Í leikskólastarfi er t.d. hægt að gera það með því að hafa allan 

efnivið opinn og aðgengilegan börnunum. Kennarar verða líka að vera vakandi fyrir 

áhuga barnanna og sýna honum virðingu. Þannig ná þeir að grípa vísbendingar um hvar 
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áhugasviðið liggur og finna aðferðir til að vinna áfram með það í gegnum leikinn 

(Csikszentmihalyi, 1990). Til að skapa tækifæri til að sökkva sér í verkefni og þróa þau 

áfram er mikilvægt að sveigjanleiki sé í dagskipulagi leikskólans. Huga þarf að því að 

skiptistundir séu sem fæstar og biðtími sem stystur svo tíminn nýtist börnunum betur í 

leik og starf sem þau eru virkir þátttakendur í (Sara Margrét Ólafsdóttir, 2013). 

Samkvæmt Csikszentmihalyi (1990) er algengt að skipulögð verkefnavinna valdi 

skólabörnum kvíða eða leiða. Þá sé mikilvægt að kennarinn spyrji sig hvort barnið hafi 

áhuga á því verkefni sem sett er fyrir það. Ef áhugi er ekki til staðar er varla nægur hvati 

fyrir barnið til að það nái flæði. Lífsgleði, ánægja og frelsi undan áhyggjum af því að 

mistakast eru meðal einkenna og forsendna flæðis (Csikszentmihalyi, 1997). 

 Mihaly Csikszentmihalyi (1997) telur upp níu forsendur flæðis sem kennari þarf að 

skapa barninu: 

1. Skýr markmið. 

2. Barnið hefur áhuga á áskoruninni og hún er hæfilega krefjandi. 

3. Barnið fær endurgjöf. Það er í lagi með það sem þú ert að gera. „Ég er að gera 

rétt“. 

Það sem gerir flæði svo mögulegt eru: 

4. Kennari veitir því athygli sem barnið er að gera. 

5. Barnið er beinn þátttakandi en fylgist ekki með úr fjarska. 

6. Barnið hefur stjórn á aðstæðunum og ræður við verkefnið þótt það sé erfitt. 

7. Barnið hefur ekki áhyggjur af frammistöðu sinni, þ.e. hvort það sé að gera rétt 

eða sé nógu gott. 

8. Barnið hefur ekki áhyggjur af tíma og tímarömmum. 

Þegar þessar forsendur eru til staðar: 

9. Innri áhugahvöt ætti að vera kviknuð á þessu stigi og kennarans er að styðja 

undir hana ef þarf. 

 

Gott er að hafa í huga þegar unnið er með flæði í leikskólastarfi að velja efnivið sem 

býður upp á sköpun. Slíkur efniviður hjálpar til við að ýta undir flæði hjá börnum. Með 

opnum efnivið geta þau skapað sér nýja veröld eftir eigin höfði. Með vel völdum efnivið 

setur ímyndunarafl barnsins því einu skorðurnar í leik og sköpun. Úr hlutlausum efnivið 
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eins og holukubbum, einingakubbum og pappakössum má byggja flest sem hugur 

stendur til og ef sköpunin kallar á efnivið eins og t.d. blöð, liti, lím og leir verður hann að 

vera börnunum aðgengilegur. Hlutverk kennarans er ekki að sjá börnunum fyrir 

verkefnum eða leiða þau ákveðna leið eftir sínu höfði, hans hlutverk er að gefa 

börnunum færi á að þróa leik og verkefnavinnu án óþarfa hindrana. Ef leikurinn krefst 

t.d. kaffivélar þá á ekkert að standa í vegi barnanna til að þau geti búið hana til og þeim 

er frjálst að sækja sér efniviðinn. Þessar aðstæður og frelsi auka líkur á góðu 

flæðiástandi. Ekkert á að þurfa að trufla börnin í sínu hugarflæði, þeim er frjálst að 

gleyma stað og stund í verkefnum sínum og leik.  

Matartímar með hefðbundnu skipulagi, þar sem börn eiga alltaf sama sæti við sama 

borð og þar sem kennarar eru með mismunandi reglur, eru mjög líklegir til þess að rjúfa 

flæðisástand barna. Með því að innleiða flæði í matartímann eru auknar líkur á að 

börnin haldi flæðisástandi áfram. Þannig er þeim skapaður vettvangur þar sem leikurinn 

getur staðið sem lengst í dagskipulaginu með sem fæstum uppbrotum. 

Eins og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er mikilvægt að börn læri í 

samvinnu við önnur börn og þegar hinir fullorðnu styðja þau og hvetja. Þegar börn leika 

sér skapar leikurinn tækifæri til náms. Í leik tjá þau sig með ýmsu móti og þróa 

náttúrulega félagsleg tengsl. Þannig mynda þau félagslega hópa og skapa sína eigin 

menningu. Með því að gefa börnunum tækifæri til að velja hvar og með hverjum þau 

eru í matartímanum aukast líkur á að þessi sjálfsprottnu félagslegu tengsl séu efld. Hér 

er verið að tala um frumkvæði barna sem flæði byggir svo sannarlega á. 

2.2 Lýðræði í leikskólastarfi 

Grundvallarhugmynd að lýðræðislegu leikskólastarfi er að hlustað er eftir viðhorfum 

barna og litið svo á að þau séu fullfær um að hafa áhrif á daglegt líf sitt; þau hafi réttindi 

og séu virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi (Corsaro, 2005; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 (bls. 35) er þetta orðað svo: „Litið 

er á börn sem virka borgara og þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri til að 

leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt“. Samkvæmt 12. grein 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum 

málum sem þau varða og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við 
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aldur þeirra og þroska (Barnasáttmálinn, 1989). Þetta leggur þá skyldu á herðar 

starfsfólks að stuðla að lýðræðislegu leikskólastarfi. 

Anna Magnea Hreinsdóttir skoðaði hvernig raddir barna hafa áhrif á leikskólastarf í 

bókinni Raddir barna (2012). Áhugavert er að rýna í niðurstöður rannsóknar Önnu 

Magneu  á matartímum barna í dagskipulagi leikskóla. Þar kom fram að börn höfðu 

mjög mismunandi smekk á matnum og kom það deildarstjórunum í rannsókninni á 

óvart hvað þau höfðu sterkar skoðanir. Deildarstjórarnir veltu því fyrir sér í framhaldinu 

hvort börnin ættu ekki að hafa meira um það að segja hvað væri sett á matseðilinn. 

Mikilvægt er að taka mið af þátttöku barna, sjálfræði þeirra og sjónarmiðum í 

leikskólastarfi (Clark og Moss, 2005, Corsaro, 2003) og stundum þurfa þeir sem vinna 

með börnum e.t.v. að staldra við og skoða hvort ekki megi gera betur.  

Leikskólar sem starfa í anda Reggio Emilia hafa staðið framarlega í vinnu með 

lýðræði og er þátttaka barna í ákvarðanatöku talin vera einn mikilvægasti þátturinn í 

skólastarfi þeirra (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 2013). Þar er 

áhersla á leik og starf barnanna háð áhuga þeirra og þess vegna mikilvægt að 

leikskólakennararnir hlusti á raddir þeirra og séu opnir fyrir breytingum. Hlutverk þeirra 

er að vera til staðar ef börnin vantar leiðsögn eða aðstoð, hlusta með opnum hug á 

hugmyndir þeirra og deila opið með þeim hugmyndum og áætlunum (Hall o.fl., 2010).  

Í rannsókn Erlu Óskar Sævarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur um leikskóla til lýðræðis 

(2016) kemur fram að þegar lýðræði barna er virkt og þau fá aukið tækifæri til þess að 

hafa áhrif á starf sitt í leikskólanum eykst vellíðan þeirra í takt við það. Samkvæmt Erlu 

Ósk og Kristínu er bein tenging á milli lýðræðis í leikskólastarfi og tækifæra til að komast 

í flæði í dagskipulaginu því þegar starfsfólk leikskóla öðlast dýpri skilning á réttindum 

barna og lýðræðislegum vinnubrögðum breytast starfshættir oft í takt við það sem 

flæðishugmyndin byggir á. Ef börnum eru gefnar frjálsari hendur í leik og starfi, 

efniviður hafður þeim aðgengilegur og félagsvali haldið opið fjölgar tækifærum þeirra til 

virkrar þátttöku yfir daginn. Annað sem Erla Ósk og Kristín sáu í rannsókninni var að auk 

sjálfsöryggis barnanna sjálfra efldist trú starfsfólksins á styrkleika og hæfni barnanna 

samstíga aukinni virkni þeirra. 
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2.3 Þátttaka barna í leikskólastarfi 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera til staðar í leikaskólastarfinu til þess að virkja þátttöku 

barna. Samkvæmt Bernstein (2000) er þeim nauðsynlegt að finna að þau tilheyri 

samfélaginu og að þau hafi virkilega eitthvað til málanna að leggja. Emilson (2007) telur 

einkum tvennt hindra möguleika þeirra til virkrar þátttöku. Annar vegar sé það stífur 

rammi þétts dagskipulags og hins vegar að það sé kennarinn sem ræður og ákveður 

hvað börnin geri. Bent er á að til þess að hægt sé að virkja börnin til þátttöku þurfi 

kennarar að stýra minna, skapa námstækifæri út frá áhuga barnanna og finna verkefni 

sem þau sjá tilgang í (Anette Emilson og Anne-Mari Folkesson, 2006). Áhugavert er að 

rýna í niðurstöður Önnu Magneu Hreinsdóttur í doktorsverkefni hennar frá 2010 um 

lýðræðislegt umræðumat. Þar kemur fram að börn hafi lítið um val á viðfangsefnum að 

segja og að sjálfræði þeirra var takmarkað. Henni fannst mikilvægt að starfsfólk 

leikskóla tæki sig á og temdi sér vinnubrögð sem stuðla að auknu sjálfræði barna. 

2.3.1 Þátttökustigi Harts 

Þátttökustigi Harts, sem fyrst var kynntur árið 1980, þykir góð mælieining á þátttöku 

barna í skólastarfi. Hann metur þátttöku þeirra út frá átta þrepum (Hart, 1992). 

Þátttökustiginn er byggður á þátttökustiga Arnsteins (1969) fyrir fullorðna sem mælir 

þátttöku og þátttökuleysi borgara.  

Strax og þátttökustigi Harts var kynntur vakti hann mikla athygli. Áður en hann kom 

til sögunnar voru ekki mörg mælitæki sem mældu þátttöku barna í skólastarfi. Tilgangur 

Harts var að efla umræðu um þjóðfélagslega þátttöku barna og var þáttökustiginn 

verkfæri fyrir kennara að ígrunda starf sitt með börnum (1992). Í byrjun var hann 

hugsaður til þess að mæla skipulagða þátttöku barna  í verkefnavinnu en margir hafa 

kosið að nota hann sem alhliða mælitæki á starf sitt með börnum eins og  til að skoða 

hversu mikinn ákvarðanatökurétt börn hafa í leikskólanum (Hart, 2008).  

Mikilvægt  er að hafa í huga að stiginn er hugsaður til þess að sýna eðlismun en ekki 

stigsmun og er því ekki endilega best að flokkast í efsta stig stigans heldur sýna þrepin 

hvers eðlis þátttakan er. Mismunandi þrep stigans geta þannig hentað einu verkefni vel 

en öðru síður (Hart, 1992). 
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Fyrsta þrep: stjórnun (e. manipulation). Hér er þátttaka algjörlega á forsendum 

hinna fullorðnu. Ráðskast er með barnið, ákvarðanir teknar fyrir það og börnum 

hvorki gefnar skýringar né upplýsingar um tilgang verksins. Þátttaka barna er lítil 

sem engin. 

 

Annað þrep: skreyting (e. decoration). Enn er þátttaka barnanna lítil sem engin 

heldur meira til skrauts. Börnin fá ekkert að leggja til málanna heldur vinna 

samkvæmt ákvörðunum hins fullorðna og eftir hans leiðbeiningum. Hinn fullorðni 

ákveður hvað á að gera og hvernig á að gera það. Hér er þó tilgangur verkefnisins 

skýrður út fyrir börnunum. 

 

Þriðja þrep: táknræn þátttaka (e. tokenism). Hér er þátttaka barnanna enn á 

forsendum fullorðinna og þátttaka þeirra af skornum skammti. Börnin eru meira 

eins og höfð til sýnis; þau syngja til dæmis eða leika eitthvað sem hin fullorðni 

ákveður hvað er og hvernig sett er fram. Þetta er sviðsetning  á börnum þar sem 

þau hafa ekki neitt um málið að segja. 

 

Fjórða  þrep: úthlutuð en upplýst þátttaka (e. assigned but informed partipation). 

Börnunum er áfram úthlutað verkefnum af hinum fullorðna. Hins vegar fá þau 

vitneskju um til hvers er ætlast af þeim og fá afmarkað val (fá t.d. að velja á milli 

nokkurra möguleika sem hinn fullorðni býður þeim) áður en þau gefa samþykki 

sitt fyrir þátttöku. Hægt er þó að segja að hlutverk þeirra hafi raunverulega 

merkingu en sé ekki bara til skrauts. 

 

Fimmta þrep: ráðgefandi og upplýst (e. consulted and informed). Hér er 

verkefninu stjórnað af fullorðnum en tekið er til greina hvaða skoðanir börnin 

hafa. Þau átta sig á verkferlunum og borin er virðing fyrir því sem þau leggja til. 

 

Sjötta þrep: frumkvæði fullorðinna en sameiginleg ákvarðanataka (e. adult initiate 

projects, sharing decisions with children). Enn kemur frumkvæðið frá þeim 

fullorðna en börnin eru höfð með í ákvarðanatökunni. 
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Sjöunda þrep: Frumkvæði og stjórnun barna (e. child initiated and directed 

projects). Hér hafa börnin fengið stjórnina, þau hafa frumkvæði og taka 

ákvarðanir. 

 

Áttunda þrep: Frumkvæði barna en sameiginleg ákvarðanataka (e. child initiated, 

shared decisions). Börnin taka frumkvæði og koma með hugmynd sem hinn  

fullorðni virðir og þau vinna saman sem jafningjar að framkvæmdinni. 

 

Upphaflega var þátttökustigi Harts þróaður til að auka umræðuna um þjóðfélagslega 

þátttöku barna og var markmið  hans að nýtast sem verkfæri fyrir fullorðna til að meta 

og greina starf sitt með börnum (Guðrún Alda Harðardóttir og Baldur Kristjánsson, 

2013). Guðrún Alda og Baldur benda á að fáar rannsóknir séu til um matmálstíma barna 

í leikskólum og draga þau af því þá ályktun að líklegt sé að matmálstímar hafi lítið 

breyst í sögu leikskólastarfs hér á landi. Þeir hafi ekki þótt áhugavert rannsóknarefni og 

af því má ætla að í mörgum leikskólum falli matartímar undir þær stundir þar sem 

stýring er mikil og þar sem börnum veitast fá tækifæri til virkrar þátttöku. Svona hafi 

þetta bara alltaf verið og ekki margir velt því fyrir sér hvers vegna þetta sé svona  og 

hvort eitthvað mætti kannski betur fara. 

Þegar matartími barnanna í Leikborg er skoðaður út frá þátttökustiga Harts fyrir 

innleiðingu matstofu er greinilegt að þeir eru fyrst og fremst á fyrsta og öðru þrepi 

hans.  Þátttaka barnanna er algjörlega á forsendum hinna fullorðnu, ákvarðanir eru 

teknar fyrir þau jafnvel án skýringar og hinn fullorðni ákveður hvað á að gera (smakka) 

og hvernig (klára eina tegund til þess að mega fá aðra). Sumt í matartímunum félli þó 

undir þrep fjögur og fimm. Í fjórða þrepi er hin fullorðni enn við stjórnvölinn og gefur 

barninu svolítið val. Hann leyfir barninu til að mynda að velja milli nokkurra möguleika 

sem hann hefur á boðstólum. Í þrepi fimm tekur starfsfólk til greina hvaða skoðanir 

barnið hefur á matnum og ber virðingu fyrir því. Þessi þrepaflokkun er svo jafnvel 

mismunandi milli borða og milli starfsfólks sömu deildar. 

Nýverið hefur þeim leikskólum fjölgað sem bjóða börnum upp á meira val um 

hvenær þau borða (sérstaklega á þetta við um kaffitímann). Hins vegar eru ekki til 
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yfirlitsrannsóknir um þetta og úr því væri gott að bæta. Þess vegna vil ég skoða 

matmálstíma og hvers konar þátttöku börnum er boðið upp á í þeim út frá 

þátttökustiga Harts. Mat mitt hér, út frá stöðluðu matstæki sem þessu, ætti að 

auðvelda framtíðarrannsakendum allan samanburð. 

2.4 Þátttaka í fjölmenningarlegum barnahópi 

Árið 1998 voru 572 börn með erlent móðurmál í leikskólum landsins. Árið 2003 hafði sá 

fjöldi nánast tvöfaldast en þá voru 1.013 börn á íslenskum leikskólum með annað 

móðurmál en íslensku. Árið 2019 voru þessi börn orðin 2.713 (Hagstofa Íslands, 2020). 

Þessar tölur sýna svart á hvítu hve hratt börnum með erlent móðurmál hefur fjölgað í 

leikskólum landsins. Eðlilegt er að laga þurfi leikskólastarf að þessari breyttu 

samsetningu barnahópsins. Mikilvægt er að virkja börn með erlent móðurmál og gæta 

þess að þeim finnist þau hluti af heildinni. Það stuðlar að því að börn lendi síður utan 

hópsins og þau fá þar af leiðandi aukin tækifæri til þess að vera virkir þátttakendur í 

starfinu (Saga Stephensen, 2018). 

Í grein Hönnu Ragnarsdóttur (2007), Grunngildi skólastarfs í 

fjölmenningarsamfélagi, kemur fram að mannréttindi, virðing og fjölbreytileiki séu 

mikilvægustu grundvallargildi fjölmenningarlegs skólastarfs. Gagnrýnin hugsun og 

lýðræðisleg þátttaka eru aðrir mikilvægir þættir sem nauðsynlegt er að þjálfa börn í frá 

unga aldri (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Banks (2010) telur að í fjölmenningarlegri 

menntun felist sú hugmynd að allir nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til þess að læra 

og hafa áhrif í skólum óháð kyni, stétt, menningu og uppruna. Það rímar við áherslu 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) á að í skólastarfi eigi að skapa samfélag jafnréttis. 

Jafnréttismenntun nær til margra þátta svo sem litarháttar, tungumáls og trúarbragða 

og starfshættir skóla skulu mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi 

og ábyrgð. 

Fjölmenningarlegt leikskólastarf þarf að vera í sífelldri endurskoðun. Þegar ég var 

nýlega byrjuð að starfa í leikskóla var vinsælt að halda það sem kallað var 

menningarmót á fjölmenningarlegum leikskólum. Þar var menning upprunalanda 

barnanna kynnt á litlum básum, oft með mat eða þjóðbúningum. Þannig urðu börnin 

fulltrúar sinnar upprunamenningar, hvort sem það líkaði það betur eða vel. Í dag þykir 
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þessi nálgun, að gera börn að litlum sendiherrum upprunalands síns, gamaldags og 

frekar lögð áhersla á heimamenningu barnanna. Fjölskyldan og sú menning sem 

myndast innan veggja heimilisins er mikilvægust barninu og gæta þarf að því að 

heimamenningu allra barna, óháð uppruna þeirra, sé gert hátt undir höfði í 

fjölmenningarlegum leikskóla (Banks, 2010; Fríða Bjarney Jónsdóttir, 2011; Siraj-

Blatchford, 2003). Karrebæk (2013) hefur bent á að kennarar í dönskum leikskólum litu 

fram hjá því að félagslegar og menningarlegar matarvenjur geti verið mismunandi á 

milli heimila og að hugmyndir tengdar heilsu geti sömuleiðis verið mismunandi milli 

menningarheima. Líklegt verður að teljast að sambærileg niðurstaða fengist í íslenskum 

leikskólum. 

Samkvæmt Bandura (1997) stjórnar umhverfi því hvernig barnið kemur til með að 

líta á sjálft sig. Umhverfið sem er ríkt af tækifærum til að prófa ný verkefni og veitir 

barninu strax viðbrögð við tilraunum þess byggir upp sjálfstraust þess þegar það kannar 

og uppgötvar heiminn. Út frá kenningum Bandura um sjálfstraust varð til kenningin um 

trú á eigin getu (e. self-efficacy believes). Þar er undirstrikað mikilvægi þess að vinna að 

þroska sjálfstrausts barna sem undirstöðu þess að þau öðlist kjark og drifkraft til að 

takast á við ný verkefni. Þetta á ekki síður við í fjölmenningarlegum leikskólum og þá 

verður að hafa í huga að hafa þar verkefni sem henta öllum í barnahópnum. Stundum 

þarf að laga viðfangsefnin að þeim sem ekki hafa gott vald á skólamálinu, t.d. með því 

að bjóða upp á beint samhengi og greinilegan tilgang með verkefnum. Þannig má vinna 

með heimiliskrók eða fá þeim verkefni með skýran tilgang, eins og t.d. að leggja á borð, 

til að ýta undir námið og ekki síður trúna á eigin getu (Rogoff, 2003). 

Lykilatriðið er auðvitað samskipti barnsins við önnur börn og kennara. Í stefnu skóla- 

og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, Heimurinn er hér, um fjölmenningarlegt skóla- og 

frístundastarf er undirstrikað að fjölmenningarlegir kennsluhættir þurfi að fela í sér að 

allir nemendur geti haft áhrif á nám sitt og að hlustað sé á allir raddir barna. Leikborg er 

svo sannarlega fjölmenningarleikskóla þar sem a.m.k. helmingur barnanna er af 

erlendum uppruna. Því var mikilvægt fyrir þessa rannsókn að leita leiða til þess að 

raddir allra barna náðu á einhvern hátt að koma fram; líka þeirra barna sem búa við 

aðra heimamenningu en almennast er á Íslandi. 
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2.5 Heilbrigði og vellíðan  

Heilbrigði og velferð barna er einn af grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla frá 2011 og 

eitt af námsviðunum fjórum. Þar sem börn og ungmenni verja stórum hluta dagsins í 

skóla ber að efla þar heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan barna. Með því 

er átt við umhyggju, holla næringu, fjölbreytta hreyfingu, slökun og hvíld, tilfinningalegt 

jafnvægi, jákvæð samskipti og félagsleg tengsl. Virk þátttaka barna í leikskólastarfinu 

hefur bein áhrif á vellíðan þeirra (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2016b). Með því að auka þátttöku þeirra eru meiri líkur á að þeim líði vel í 

leikskólanum.  

Það þarf að hafa í huga að vellíðan má skilgreina á ýmsa vegu eftir því hver á í hlut 

og við hvaða aðastæður er miðað. Fullorðnir og börn geta t.d. skilgreint vellíðan á mjög 

ólíkan hátt (Manning-Morton, 2014). Ef börnum er sýnd virðing hefur það að öllum 

líkindum jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og þau þroska með sér jákvæðar tilfinningar í 

eigin garð. Í framhaldi fá þau góða tilfinningu fyrir sjálfum sér (Katz, 1995). Vellíðan og 

þátttaka barna er því meðal þeirra þátta sem segja til um gæði leikskólastarfsins 

(Laevers, 1994). Í samstarfsrannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Bryndísar 

Garðarsdóttur (2016b) sem birt var í ritinu Leikum, lærum og lifum um vellíðan barna í 

leikskóla var skoðað hvernig áherslur námsviðsins birtust í leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Í framhaldinu var leitað leiða til að þróa starfshætti sem gætu 

stuðlað að aukinni vellíðan barna í samhengi við námssviðið heilbrigði og vellíðan. Þar 

var komist að þeirri niðurstöðu að til þess að auka vellíðan barnanna í leikskólanum 

væri góð leið að auka þátttöku þeirra í daglegu starfi leikskóladeildarinnar. Af 

rannsókninni var ekki annað hægt en að draga þá ályktun að þegar leitað er eftir 

viðhorfum barna og þeim er treyst til ákvarðanatöku í leik og starfi líði þeim betur. 

Þetta er eitt af því sem þarf að hafa í huga við skipulag leikskólastarfs. 

Holl næring er ein af grunnþörfum barna. Landlæknisembættið (2018) hefur gefið út 

nýjan og endurbættan bækling um mataræði leikskólabarna. Þar kemur fram að 

mikilvægt sé að starfsfólk leikskóla leggi sig fram um að skapa rólegt og notalegt 

andrúmsloft við matarborðið því góðar matarvenjur barna skapast af umhverfinu sem 

þau búa við. Einnig er lögð áhersla á að börnin fái nægan tíma til þess að klára matinn 

sinn en æskilegt er að matartíminn sé að minnsta kosti 25 mínútur. Litið er á það sem 
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hluta af námi barnanna í leikskólanum að þau læri að skammta sér þann mat sem þau 

borða. Ef þau skammta sér til dæmis alltaf of mikið á diskinn eru þau hvött til að 

skammta sér minna næst og fá sér frekar aftur á diskinn (Landlæknisembættið, 2018).  

Með tilmæli Landlæknis og í ljósi mikilvægi virkar þátttöku barna fyrir vellíðan þeirra 

í leikskólastarfinu er vert að skoða áhrif barnanna á matartímann sinn í leikskólanum. 

Hansen (2016) bendir á í doktorsritgerð sinni ‘Sit still!' ‘be quiet!' ‘and let´s enjoy a nice 

meal together…’: exploring ambivalent perspectives of kindergarten mealtime as a 

situation of regulation, togetherness and playfulness sem fjallar um flækjur daglegs 

matartíma í leikskólum út frá mörgum mismunandi sjónarmiðum. Það er áhugavert að 

velta fyrir sér ýmsum reglum sem virðast vera í kring um matartíma barna í leikskólum. 

Hvers vegnar er það t.d. svona algengt að börn eigi að hafa hljóð við matarborðið og 

hvers vegna það virðist hafið yfir allan vafa að börn hafi hag af því að smakka allan mat? 

Hvers vegna er það endilega mikilvægt að börn fylgi öllum almennum borðsiðum? Og 

þegar út í það er farið, hvað eru almennir borðsiðir?  Wesslén o.fl. (2002) komust að því 

að leikskólabörn tengja matartímana sína í skólanum við strangt regluverk sett af 

fullorðnum með áherslu á það sem ekki má gera. Fleiri rannsóknir styðja að börn virðast 

hafa lítil áhrif á matartíma og matinn í leikskólum (Metcalfe, Owen, Shipton, & Dryden, 

2008; Pike, 2008). Einnig kemur í ljós þegar matartímar fjölskyldunnar eru skoðaðir að 

foreldrar leitast oft við að stjórna matarvenjum barna sinna, eins og hvað þau borða og 

hversu mikið (Bova & Arcidiacono, 2014).  

Fram kemur í greininni Food for Kindergarten Children: Who cares? Relations 

between Food and Care in Everyday Kindergarten Mealtime (Hansen & Kristensen, 

2017) er eitt form umönnunar að sýna börnum tillitssemi þegar kemur að mat. Þar 

komust höfundar að þeirri niðurstöðu að þegar starfsfólk ákveður fyrir börnin hvaða 

matur er settur á diskinn þeirra geti það kallað fram ýmsar tilfinningar eins og sorg, 

óöryggi, ótta og reiði. Þannig var matartíminn stundum virkilega óþægileg reynsla. 

Sumum börnum þótti óþægilegt að fá mat sem þau höfðu ekki smakkað áður, fyrir 

önnur börn tengdust óþægilegar tilfinningar mat sem þeim líkaði ekki við. Börn með 

litla matarlyst fannst tilfinningar þeirra og dómgreind dregin í efa af starfsfólki 

leikskólans þegar kom að mat og þrýstingur foreldra þessara barna á starfsfólk að láta 

barnið borða og smakka virtist oft hafa meira vægi en tilfinningar barnanna sjálfra. 
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Nýlegar rannsóknir á börnum sýna að það að þrýsta á barn til þess að smakka eitthvað 

sem það langi ekki í geti haft ófyrirséð áhrif á það og að vandamálið versni jafnvel frekar 

en það lagist (Sepp, Abrahamsson og Fjellström, 2006). Frá sjónarhorni fullorðinna 

snýst vandamálið fyrst og fremst um að barnið sé matvant en hafa ekki áhyggjur af því 

að barnið sé rænt þeirri gleði og ánægju sem góð máltíð getur gefið börnum jafnt sem 

fullorðnum (Hansen, 2016).  

Dotson (2015) sá að börn í leikskólum notuðu bæði yrta og óyrta aðferðir til þess að 

víkja sér undan fyrirmælum fullorðinna. Þegar þau vildu ekki borða þann mat sem fyrir 

þau var settur notuðu þau gjarnan óyrtar aðferðir. Þau sáu nefnilega að ef þau 

mótmæltu (upphátt) var starfsfólk líklegra til þess að halda áfram að ýta á þau að 

borða. Óyrtar mótmælaaðferðir voru frekar hunsaðar. Þannig komst Dotson að því að 

börn nýta vitsmuni sína til þess að leika sér með reglur.  

Hægt er að tala um að matartími í leikskólanum sé tveggja laga. Annars vegar er 

áherslan á næringarefni og hollustu og litið á mat sem eldsneyti líkamans. Seinna lagið 

er að matur getur veitt ánægju og sé þess vegna eftirsóknarverður (Mol, 2013). Af því 

sem hér hefur verið rætt má sjá að megináherslan í matartímum leikskóla virðist oft 

fyrst og fremst lögð á fyrrnefna lagið. Þó að áhersla á að njóta þess að vera í núinu og 

að hlustað sé á raddir barna sé hluti þeirrar fræðilegu sýnar sem leikskólar samtímans 

byggja almennt á, virðast matartímar ekki taka mikið mið af því. Þeir einkennast gjarnan 

af samfélagslegum og siðferðislegum gildum sem tengjast því hvernig börn eigi að 

verða og hvaða reglur þau þurfi að læra frekar en hvernig þau eru og hverjar þarfir 

þeirra eru í núinu (Hansen, 2016). Ef við viljum að börn fái tækifæri til að lifa í núinu og 

njóti samveru við vini og kennara í matartímum þarf uppeldismenntað starfsfólk 

leikskóla að velta því fyrir sér hvernig færa má matartímana til betri vegar. Til að gæta 

samræmis við grunnhugmyndafræðina þyrfti að færa áhersluna frá stöðluðum 

siðareglum, settum af fullorðnum, og færa hana nær lýðræðislegri hugmyndafræði. 

2.6 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin er byggð á. Greint 

hefur verið frá hugmyndafræði Csikszentmihalyis um flæði og útskýrðar níu forsendur 

þess í vinnu með börnum. Skoðuð voru tengsl lýðræðis í skólastarfi og flæðisvinnu og 
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bent á að án lýðræðislegra vinnubragða í starfi með börnum sé varla mögulegt að vinna 

með flæði. Fjallað var um virka þátttöku barna leikskólastarfi og hvernig stífur rammi og 

þétt dagskipulag geta hindrað hana.  Þátttökustigi Harts var kynntur sem góð 

mælieining á þátttöku barna og gefið dæmi um notkun hans með því að skoða þátttöku 

barnanna sem rannsóknin er um í matartímum eins og þeir voru fyrir breytingar. Hann 

mun svo aftur koma við sögu í umræðukafla ritgerðarinnar til að meta árangur 

rannsóknarinnar. Einnig var litið sérstaklega til mikilvægis þess að virkja börn í 

fjölmenningarlegum barnahópi í ljósi þess að barnahópurinn sem rannsókninn nær til er 

mjög fjölmenningarlegur. Þetta var svo tengt við einn af grunnþáttum námskrár 

leikskóla, heilbrigði og velferð, og færð fyrir því rök að matartímar sem kennslustýrð 

athöfn geti unnið gegn þessum grunnþáttum og hreinlega vakið upp tilfinningar eins og 

sorg, óöryggi, ótta og reiði hjá börnum. Dregið var fram mikilvægi þess að starfsfólk 

leggi sig fram um að skapa rólegt og notalegt andrúmsloft í matartímum þar sem 

hlustað er á raddir barna og vilji þeirra virtur.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir starfendarannsóknum og hvers vegna ég tel þessa 

rannsóknaraðferð henta þessu verkefni. Fjallað verður um rannsóknina og 

rannsóknarspurningar hennar, aðferðafræði, markmið og tilgang. Greint verður frá 

þátttakendum rannsóknarinnar. Einnig verður farið yfir hvernig rannsóknargögnum var 

aflað og þau greind. Að lokum er farið yfir siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknarspurning- markmið og tilgangur rannsóknarinnar 

Rannsóknarspurningarnar mínar eru þrjár:  

Hverjar eru hugmyndir barna um þátttöku sína í matartímanum í matstofu í 

leikskóla?  

Hvernig get ég nýtt hugmyndir barnanna í að þróa matstofuna áfram?  

Styður flæði í matstofu við flæði í daglegu starfi? 

Markmið mitt er að gefa börnunum tækifæri til að hafa áhrif á breytingarnar í 

matartímanum. Þau munu fá val um hvar og með hverjum þau kjósa að sitja til borðs og 

vonast ég til þess að það muni ýta undir sjálfsstæði barnanna og stuðli að 

jafningjamenningu. Nú þegar er starfað í leikskólanum eftir hugmyndafræði Mihaly 

Csikszentmihalyi um flæði í leik og starfi með börnum og hefur sú vinna ýtt undir þá sýn 

mína að þegar sem minnst uppbrot er á degi barnanna, þau fá sinn tíma í að klára það 

sem þau hafa tekið sér fyrir hendur og pressan að þurfa alltaf að klára verkefnin sín eða 

leik er tekin í burtu þá gefist börnunum aukið tækifæri að vera leiðandi þátttakendur í 

leikskólastarfinu (Dahlberg o.fl. 2013). Mig langar að nýta þetta tækifæri sem skapast 

þegar börn eru virkari þátttakendur og skipuleggja leikskólastarfið og biðja þau um að 

hjálpa mér að innleiða flæði í matartímanum og búa til matstofu.  

Eins og kemur fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2006) um viðhorf barna og 

sýn á eigin skólagöngu kemur fram að það sem börnum þykir leiðinlegast í leikskólanum 

er að fá viðfangsefni sem þau hafa enga stjórn á sjálf og þegar kennari krefst þess að 

þau sitji kyrr og fari eftir fyrirmælum fullorðinna. Í verkefninu vil ég forðast að ferlið falli 

í þau hjólför og til þess að rýna í hversu vel mér tókst upp að kalla fram þeirra 

frumkvæði mun ég styðjast við þátttökustiga Harts sem kynntur var í kafla 2.3.1. 
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3.2.  Starfendarannsóknir 

Félagsfræðingurinn Kurt Lewin er talinn upphafsmaður starfendarannsókna en hann 

starfaði aðalega í Bandaríkjunum. Hann taldi að ef starfsmenn á vinnustað kæmu sjálfir 

að ákvarðanatöku sem tengjast vinnustaðnum og hefðu sjálfir áhrif væru meiri líkur á 

að starfsmennirnir myndu þróast í starfi og stuðla að breytingum í framhaldinu sem 

myndu gagnast öllum sem að starfinu koma (Hafþór Guðjónsson, 2011). Á Íslandi hafa 

starfendarannsóknir verið stundaðar um árabil og njóta sívaxandi vinsælda meðal 

meistara- og doktorsnema eins og kemur fram í hefti Jóhönnu Einarsdóttur (2009) um 

starfendarannsóknir.  

Innan skólakerfisins eru starfendarannsóknir skilgreindar sem aðferð kennara til 

þess að ganga úr skugga um að starfshættir þeirra séu eins og þeir vilji hafa þá (Koshy, 

2010). Með því að safna gögnum og greina þau getur kennari fært sönnur á að það sem 

hann er að gera í starfi sínu sé að virka vel. Ef hann vill bæta sig í starfi skipuleggur hann 

aðgerðir sem hann telur að stuðli að því og leggur fram gögn í lok rannsóknarinnar sem 

sýna hvort starfið hefur batnað (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Aðferðafræði starfendarannsókna eru að miklu leyti svipuð aðferðafræði eigindlegra 

rannsókna og eru nokkur ferli í rannsóknaraðferðunum alveg eins. En það sem er 

sérstakt við starfendarannsókn er að kennarinn er að beina sjónum að eigin starfi og 

eru því mjög persónulegar rannsóknir þótt þær séu alltaf framkvæmdar í samvinnu við 

aðra. Sú samvinna getur verið við samstarfsfólk, stjórnendur, foreldra og börn (Kozhy, 

2010).  

Í starfendarannsóknum skoðar kennarinn sjálfan sig í starfi til þess að skilja betur og 

þróa fagmennsku sína. Gagnasöfnun er mjög mikilvæg í ferlinu. Haldið er utan um allar 

skráningar þegar nýjar leiðir eru prófaðar og út frá skráningargögnunum er metið 

hvernig til tókst. Gögnin geta verið ýmiskonar: rannsóknardagbók, vettvangsnótur, 

viðtöl, ljósmyndir og myndbandsupptökur svo það helsta sé nefnt. (Hafþór Guðjónsson, 

2008) . 

Mikilvægt þykir að kennarar þrói eigin starfskenningar og er litið á ígrundun sem 

forsendu þess að kennarinn verði meðvitaður um eigin starfskenningu og vaxi þannig 

sem fagmaður í starfi sínu (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Orðið ígrundun lýsir í þessu 

samhengi m.a. hvernig kennarinn staldrar reglulega við og skoðar starf sitt í samhengi 
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við þekkingu sína, hugsjónir og reynslu. Með íhugun er hægt að koma auga á nýjar og 

jafnvel óvæntar tengingar og hugmyndir fá að fæðast og þróast. Starfskenning 

kennarans verður til þegar hann sameinar þær fræðilegu kenningar sem hann hefur 

lært í formlegu námi, eigin starfsreynslu og siðferðisleg viðmið með reglulegri ígrundun 

(Trausti Þorsteinsson, 2002). 

Helstu persónulegu markmið þessarar starfendarannsóknar er að læra í og af starfi 

mínu, afla mér þekkingar og bæta mig sem fagmaður. Að vera fagmaður þýðir að það 

þarf ávallt að vera að skoða sjálfan sig í starfinu og ígrunda það sem gert er og hvers 

vegna (McNiff, 2010). Það að velja að vinna verkefnið mitt sem starfendarannsókn gerir 

það að verkum að þekkingin sem kemur með verkefninu mun nýtast strax til breytinga 

á vettvangi. Þannig fæ ég tækifæri að ígrunda og greina hvernig mér hefur tekist að 

virkja börnin í starfi leikskólans, læra af því og efla þannig eigin fagmennsku. 

3.3 Framkvæmd gagnaöflunar og skipulag 

Mikil menntun felst í sjálfsskoðun og mati rannsakandans. Rannsakandinn þarf að skoða 

áhrif sín á aðra og hvað hann sjálfur lærir í gegnum samskipti. Nákvæm greining ferlisins 

og mat á hvers vegna verkefnið gekk eins og það gekk er góður grunnur til að móta á 

leiðir til að bæta skólastarfið. Ef árangurinn er ekki eins góður og lagt var upp með er 

mögulegra ástæðna leitað og með lærdóm þess mats í farteskinu er leitað nýrra leiða 

sem gætu skilað betri árangri til að ná markmiðum rannsakandans (McNiff, 2010). Til að 

halda utan um mína rannsókn hélt ég því rannsóknardagbók á meðan gangnaöflun stóð 

yfir og tók niður vettvangsnótur. Skráning í rannsóknardagbók byggir á ígrundun 

rannsakandans á starfi sínu og er hún tæki hans til að halda öllu sem gerist í starfinu til 

haga (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, Koshy, 2010). Vettvangsnótur halda utan um 

upplýsingar sem safnað er með því að nota skilningavitin, fylgjast með, horfa og hlusta 

á vettvangi rannsóknarinnar (Phillips og Carr, 2010).  

Eftir að hafa skoðað rannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Svanborgar R 

Jónsdóttur Hugmyndir barna um hönnun leikskólalóðar (2016) langaði mig að nota 

fjölbreyttar aðferðir til þess að ná fram sjónarmiðum barnanna eftir þeirra fyrirmynd. 

Til dæmis vildi ég leyfa börnunum að taka ljósmyndir og myndbönd af matartíma og 

matstofunni. Þessar myndir/myndbönd mætti svo nota sem kveikju að viðtölum við 
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börnin. Það sem fram kæmi í myndefninu væri rætt og skráð niður og börnin þannig 

gerð virkir þátttakendur í að endurhugsa matartímann í átt að meira flæði. 

Ljósmyndaskráningar, sem eru myndrænar í eðli sínu, höfða ekki síður vel til barna en 

fullorðinna (Clark, 2011). Ljósmynda- og myndbandsskráning getur gefið skýra mynd af 

sýn barnanna á efninu og byggir á virkri þátttöku þeirra. 

Viðtöl geta gefið dýpri sýn á skoðanir og viðhorf en formlegri aðferðir og 

þátttökurannsóknir henta börnum yfirleitt líka vel (Clark, 2011). Ég taldi að það að taka 

viðtöl við börnin í matartímanum væri góð leið til gagnaöflunar því líklegra er að þau 

tengi við efni viðtalsins þegar þau eru stödd í þeim aðstæðum sem viðtalið er um. 

Viðtölin skyldu vera óstöðluð (e. unstructures, in-depth) en óstöðluð viðtöl eru 

skilgreind sem samræður milli rannsakanda og viðmælanda til að fá fram sjónarhorn 

þess síðarnefnda (Helga Jónsdóttir, 2003). Til að draga úr valdaójafnvægi fullorðinna og 

barna verður farin sú leið að taka hópaviðtöl við börnin (Jóhanna, 2016). Með 

hópaviðtölum er líka hægt að fá miklar upplýsingar frá mörgum sjónarhornum á 

stuttum tíma (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Einnig studdist ég við Flæði í leik og námi leikskólabarna eftir Söru Margréti 

Ólafsdóttur og Bryndísi Garðarsdóttur (2016a). Þar var undirstrikað mikilvægi þess að 

börn hafi sem mest um það að segja hvað sé í boði, þau hafi val um hvað þau leika sér 

með, hvar og með hverjum og þetta vildi ég heimfæra á flæði í matstofunni. Þar vil ég 

valdefla börnin, gefa þeim færi á að ákveða hvað þau borða  og með hverjum þau sitja 

og vonandi gera þannig matartíma barnanna að stund þar sem öllum líður vel. Með því 

að kanna hvað þeim finnst gott að borða í leikskólanum sé ég leið til að þau komi að 

gerð matseðils leikskólans og hafi áhrif á hvað sé framreitt í matstofunni. Besta útkoma 

væri að börnin væru virkir þátttakendur í að móta leikskólasamfélagið og valdeflist og 

finni fyrir þeim áhrifamætti sem þátttaka þeirra gefur þeim. 

Að lokum finnst mér sem rannsakanda mikilvægt að breytingar í starfi með börnum 

væru unnar í samvinnu við þau og borin væri virðing fyrir þeirra skoðunum. Eins og 

kemur fram í starfendarannsókn Söru Margrétar Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur 

(2019) Following children’s advice on transitions from preschool to primary school eykur 

það líkur á að börn og kennarar læri af hvert öðru ef að í starfinu sé rík virðing borin 

fyrir skoðunum barna. Mín von er sú að með þessari rannsókn muni ég ná að auka 
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valdajafnvægi í því starfi sem þegar er hafið í tengslum við  flæði og sýna fram á 

mikilvægi þess að hlusta á raddir barnanna. 

3.3.1 Hugmyndir að spurningum fyrir börnin: 

• Hvernig langar ykkur að hafa matstofuna okkar? 

• Er eitthvað sem þið mynduð vilja breyta í matartímanum? 

• Hvernig líður ykkur í matartímanum? 

• Hvað er skemmtilegast við matartímann? 

• En leiðinlegast? 

• Finnst ykkur mikilvægt að fá að ákveða hvað þið setjið á diskinn ykkar? 

• Finnst ykkur allur matur góður? 

• Hvað viljið þið hafa í matinn í leikskólanum? 

3.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru börn og starfsfólk tveggja deilda á leikskóla þar sem 

ég starfa sem deildarstjóri. Eins og kom fram í inngangi er leikskólinn staðsettur í 

þremur húsum í miðbæ Reykjavíkur. Í húsnæðinu þar sem starfendarannsóknin var 

framkvæmd voru 33 börn á tveimur deildum. Á yngri deildinni, Málaradeild, voru 19 

börn fædd árið 2016 og á eldri deildinni, Kubbadeild, voru 14 börn fædd árið 2015. 

Deildirnar vinna mikið saman og hér verða skoðaðar breytingar á matartíma deildanna.  

Ætlunin var að breyta hefðbundnum matartíma, þar sem hvert barn á sitt sæti við borð 

á sinni deild, í flæðandi matartíma, þar sem opið er á milli deilda og hóparnir tveir geta 

blandast saman í rýminu. Í niðurstöðukaflanum þegar orðið rannsakandi kemur fyrir í 

beinum tilvitnunum úr viðtölum er átt við mig. Ef aðrir kennarar koma fyrir í 

rannsókninni hef ég gefið þeim nýtt nafn. 

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Þegar kemur að framkvæmd rannsókna með börnum þarf að hafa ýmis siðferðisleg 

álitamál í huga. Í þessari rannsókn þarf t.d. að líta til þess að rannsakandi, sem er 

jafnframt deildarstjóri á annarri deildanna sem rannsóknin fer fram á, er í ákveðinni 

valdastöðu gagnvart börnunum bæði sem fullorðinn einstaklingur og einnig sem 

kennari barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Þegar kom að því að taka viðtöl við 
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börnin bauð rannsakandi börnunum að koma í viðtölin tveim eða fleirum saman. Það 

getur verið valdeflandi fyrir börnin að vera í hóp. Valdastaða þeirra gagnvart þeim 

fullorðna verður sterkari þegar þau eru með öðrum börnum en rannsóknir sýna að þau 

verða afslappaðri þegar þau eru með vinum sínum heldur en þegar þau eru eitt og eitt 

með þeim fullorðna (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Einnig var reynt að valdefla börnin 

með því að bjóða þeim aukna þátttöku í öllum hlutum rannsóknarinnar (Groundwater-

Smith, Dockett og Bottrell, 2015). Í byrjun rannsóknarinnar tók rannsakandi viðtöl við 

börnin en í lok hennar voru börnin sjálf farin að taka viðtöl við hvert annað á meðan 

matartíma stóð. 

Það er nauðsynlegt í svona rannsóknum að gæta þess að réttindi barnanna séu virt, 

að þau fái að miðla sínum eigin hugmyndum og þekkingu (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19, 2013) og að tekið sé mark á þeim (Dockett, 

Jóhanna Einarsdóttir og Perry, 2011). Í leikskólanum Leikborg eru börnin vön að hafa 

áhrif á daglegt starf og vita að tekið er tillit til þeirra sjónarmiða og mun það styrkja 

stöðu þeirra í verkefninu. 

Gæta verður að í rannsóknum með börnum að ekki sé hægt að bera kennsl á þau í 

verkefninu. Rannsakandi bauð þeim að velja dulnefni sjálf en börnin vildu það ekki. Því 

valdi ég ný nöfn á þau sjálf. Aftur á móti vildu þau velja nýtt nafn á leikskólann og komu 

upp hugmyndir á borð við Gaman að leika, Kubbaborg og Máliborg. Rannsakandi ákvað 

út frá þessum uppástungum að kalla leikskólann Leikborg og deildarnar Kubbadeild og 

Málaradeild. Mikilvægt er að samþykki barnanna liggi fyrir þátttöku þeirra í verkefninu. 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsóknum þarf að liggja fyrir til þess að vernda 

réttindi og hagsmuni þátttakenda. Mikilvægt að upplýsa þátttakendur um rannsóknina 

og tilgang hennar auk réttinda þeirra til þess að hætta þátttöku eða neita á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem er (Guðrún Kristinsdóttir, 2017). Til að ganga úr skugga um hvort 

upplýst samþykki barns liggi fyrir þarf að hafa þroskastig þess í huga. Alderson (1996) 

nefnir þrjár forsendur sem þurfa að liggja fyrir þegar barn er beðið um að taka þátt í 

svona rannsóknum. Fyrsta forsendan er skilningur, þ.e. að barnið skilji upplýsingarnar 

sem það fær. Önnur forsendan kallast vit, en þá er átt við að barnið sé hæft til þess að 

taka skynsamlega afstöðu með eigin hagsmuni í huga. Þriðja forsendan er frelsi eða 

sjálfræði og þá er tryggt að barnið taki sjálfviljugt óþvingaða ákvörðun um þátttöku.  
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Þegar rannsóknin hófst voru miklar hömlur á samgangi foreldra við leikskólann vegna 

Covid. Ég hringdi því í foreldra og fékk munnlegt leyfi sem staðfest var skriflega af 

rannsakanda á sérútbúin blöð þar sem stutt lýsing á verkefninu kom fram. Í framhaldi af 

því ræddi ég við börnin og spurði þau hvort þau vildu taka þátt í verkefninu. Þar sem 

börnin voru í næstelsta og elsta árgangi í leikskóla útbjó ég bréf með einföldum texta 

um hvað verkefnið var og bað þau um að rita nafnið sitt eða stafinn sinn á blaðið ef þau 

vildu vera þátttakendur í rannsókninni. Einnig spurði ég þau munnlega um leyfi í öllum 

skrefum verkefnisins og gerði þeim ljóst að þau gátu alltaf dregið samþykki sitt til baka.  

Ein þeirra ögrandi spurninga sem rannsakendur sem vinna að rannsóknum með 

börnum standa frammi fyrir er spurningin hvort hlustað sé á raddir allra barnanna eða 

einungis sumra (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Þar sem um fjölmenningarlegan barnahóp 

var um að ræða í starfendarannsókn minni var sérstaklega mikilvægt að ég fyndi leiðir 

til þess að hlusta á allar raddir barnanna en ekki bara þær sterkustu. Til að fá betri 

aðgang að viðhorfum barna sem ekki hafa góð tök á skólamálinu studdist ég t.d. við 

ljósmyndir með spurningalistanum og myndbandsupptökur af matmálstímum og 

verkefnavinnu og gerði mitt besta til þess að lesa í svipbrigði og látbragð barnanna. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður starfendarannsóknarinnar og hér koma 

fram ýmis svör við fyrstu tveim rannsóknarspurningunum mínum (Hverjar eru 

hugmyndir barna um þátttöku sína í matartímanum í matstofu í leikskóla? Hvernig get 

ég nýtt hugmyndir barnanna í að þróa matstofuna áfram?). Lýst verður hvernig 

matartíminn var í byrjun verkefnisins og hvernig börn í leikskólanum Leikborg tóku þátt 

í innleiðingu matstofunnar og hvaða áherslur þau komu með þegar kom að 

breytingunum á matartímanum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á 

viðtölum sem rannsakandi átti við börnin sem og viðtöl sem þau tóku við hvert annað. 

Einnig voru niðurstöður fengnar með því að greina ljósmyndir, myndbandsupptökur frá 

matstofu og með rannsóknardagbók sem haldin var á meðan rannsókn stóð.  

4.1 Matartíminn fyrir innleiðingu matstofu 

Matartíminn í Leikborg var að mörgu leyti hefðbundinn matartími þar sem hvert barn 

átti sæti við sama borð allan veturinn og kennarar deildarinnar fóru á milli matarborða 

vikulega. Rannsakandi hafði tekið eftir því að reglur í matartímanum voru mismunandi 

milli starfsfólks, sumir fóru fram á að barn myndi smakka allan matinn og einnig þurftu 

börn stundum að klára vissa tegund af mat til þess að mega fá meira af öðru. Flest börn 

voru hvött til þess að skammta sér sjálf en það var einnig mismunandi milli kennara og 

sumir tóku alltaf fram fyrir hendur barnanna og settu mat fyrir þau á matardiskinn. Þar 

sem unnið er með flæði í daglegu starfi deildanna vildi ég breyta matartímanum og 

setja upp matstofu þar sem börnin hefðu aðgang að hlaðborði, kennarastýring í 

matartímanum yrði minnkuð og börnin valdefld og þeim treyst til þess að velja sér mat 

og skammta hann sjálf á diskinn. Einnig fannst mér mikilvægt að börnin myndu fá að 

velja sér sæti og sætisfélaga þar sem að oft hafði komið upp pirringur og leiði hjá 

börnum yfir því að fá ekki að sitja með vinum sínum. Auk þess vildi ég að börnin gætu 

blandast milli deildanna tveggja enda vinskapur barnanna mikill á milli Málaradeildar og 

Kubbadeildar. 
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4.2 Innleiðing matstofu 

Eftir að hafa kynnt mér matarmenningu leikskólans Aðalþings og séð hvernig 

matartíminn fer fram á leikskólanum Rauðhól ákvað ég að fá leyfi til þess að innleiða 

matstofu í Leikborg. Leikskólastjórinn í Leikborg fékk leyfi fyrir því að börnin mættu 

skammta sér sjálf í matstofunni en á þessum tíma voru strangari Covid reglur í gildi í 

leikskólum landsins. Keypt voru inn barnvæn ílát og áhöld til að auðvelda litlum 

höndum það verk að skammta sér sjálf.  

Í starfstöðinni þar sem ég starfa er enginn matsalur. Börnin hafa borðað inni á 

deildum sem og í sameiginlegu miðjurými hússins sem er líka notað sem listaskáli. 

Listaskálinn varð því tilvalið rými til þess að breyta og gera meira að matstofu í anda 

barnanna. Einnig eru áfram sæti beggja vegna listaskálans inni á hvorri deild. Þar sem 

ég var að vinna aðra starfendarannsókn samhliða þessari rannsókn sem snerist að 

innleiðingu matstofunnar og áhrif hennar á starfsfólk deildarinnar var byrjað með 

matstofuna í október 2021. Fyrir breytingar ræddi ég þær við börnin, deildi með þeim 

hugmyndum mínum um hvernig hún kæmi til með að vera, fékk þau til að hugleiða 

þetta með mér og spurði þau hvernig þau myndu vilja hafa þetta. Nokkur af eldri 

börnunum komu frá deild sem var staðsett á annarri starfsstöð þar sem byrjað hafði 

verið með matstofu veturinn á undan. 

 

 

                       Mynd 1 

                                     Mynd 2 
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Börnin höfðu strax ákveðnar skoðanir á hvernig matstofu þau myndu vilja eins og sést á 

mynd 1. Á mynd 2 komu fleiri hugmyndir af skreytingum fram og einnig í viðtölum við 

börnin. Mikil áhersla var á að fá að gera allt sjálf, þ.e.a.s. skammta sér matinn sjálf og 

hella sjálf í glasið sitt. Einnig fannst þeim mikilvægt að hafa dúk og blóm á borðunum og 

að það væri spiluð tónlist, svona eins konar veitingahúsaandrúmsloft. Þegar ég settist 

niður með börnunum í morgunsamveru á Kubbadeild ræddum við saman um hvernig 

börnin myndu vilja hafa matsalinn. Þetta kom fram í umræðunni: 

 

Rannsakandi: Mig langar svo að vita hvernig þið viljið hafa matsalinn, viljið 

eitthvað skreyta hann sérstaklega? 

Svava: já! Mig langar að hafa dúk og gera svona ... og svona (gerir með 

höndunum). 

Rannsakandi: Svona veifur? 

Svava: Já. 

Magdalena: Mig langar líka að hafa svona veifur. 

Einnig settist ég niður í samveru með börnunum á Málaradeild og ræddi við þau 

um hvaða skoðun þau hefðu á að skreyta matstofuna: 

Rannsakandi: Finnst ykkur skipta máli að hafa blóm eða viljið þið hafa eitthvað 

annað skraut? 

Bragi: Annað skraut. 

Rannsakandi: Hvernig skraut. 

Bragi: Kannski sprengjuskraut. 

Ari: Já. 

Rannsakandi: Hvernig sprengjuskraut? 

Bragi: Bara sprengju. 

Logi: Mér finnst skemmtilegt að hafa ljósa. 

Rannsakandi: Að hafa ljós? Finnst þér það kósí? 

Logi: Já. 

 

Nú var kominn viss hugmynd frá börnunum um hvernig þau vildu hafa matstofuna og 

hvaða andrúmsloft þau voru að sækjast eftir. Huggulegt, afslappað og kósí þar sem þau 

hafa stjórnina og mega gera sjálf og ákveða sjálf hvar setið er. Ég tók saman hugmyndir 
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barnanna og ákvað að bjóða upp á að börnin gætu komið og tekið þátt í verkefnunum í 

flæðisstund. 

4.3 Verkefnavinna barnanna 

Hér verður farið yfir þau verkefni sem börnin ákváðu að gera til þess að gera 

matstofuna eins og þau sáu fyrir sér að hafa hana. Verkefnin með börnunum voru 

unninn í flæðandi dagskipulagi eða flæði og aðkoma þeirra að verkefnunum því 

mismunandi þar sem þeim var frjálst að koma og fara á meðan verkefnavinnan stóð 

yfir. Mér fannst mikilvægt að þau myndu sjálf gera blómavasana, veifurnar og jafnvel 

dúkana og ákvað því að safna stórum glerkrukkum sem ég bauð þeim að mála og gera 

að blómavösum sem einnig væri hægt að hafa ljós í þegar færi að rökkva og þá væri 

hægt að hafa kósí ljós. Einnig var okkur gefin fullur poki af gerviblómum sem komu sér 

vel til þess að skreyta blómavasana. Myndir 3-5 sýna börn í verkefnavinnu þar sem 

blómavasarnir voru málaðir og blómum raðað í vasa. Mynd 6 sýnir lokaútkomuna á 

blómavösunum eftir að allir vasarnir voru málaðir og skreyttir. 

 

   

                Mynd 3 

     

    

                  Mynd 4                  Mynd 5 
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Mynd 6 

        

Mynd 7 

        

Eins og sjá má á mynd 7 fengu börnin hvít blöð sem þau klipptu niður í þríhyrninga eða 

það form sem þau sáu fyrir sér að myndu henta í veifurnar og máluðu svo með 

vatnslitamálningu. Ég notaði tækifærið og við ræddum um stærðfræðihugtökin 

þríhyrningur, ferningur, ferhyrningur o.s.frv. Vigdís, stúlka á Kubbadeild, kom með 

frábæra hugmynd og er hún skráð í rannsóknardagbókina 15. nóvember 2020. Þar kom 

fram að hún hefði sagt að það væri gaman að skreyta matsalinn með blöðrum þegar 

einhver ætti afmæli. Rannsakandi stakk þá upp á þeirri lausn að útfæra blöðrurnar í 

pappamassa svo þær yrðu endurnýtanlegar og ekki keyptar nýjar blöðrur í hvert sinn 

sem barn heldur upp á afmælið sitt. Börnin brugðust mjög spennt við þessari hugmynd 

og ákveðið var að útbúa blöðrur í pappamassa. Myndir 8-11 sýna frá vinnuferli 

barnanna þegar veifurnar og blöðrurnar voru gerðar. 
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            Mynd 8               Mynd 9               Mynd 10             Mynd 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Þarna sá ég að hægt að var að vinna með fleiri en eina hugmynd sem hafði komið frá 

börnunum þegar kom að því hvernig ætti að skreyta matstofuna. Með því að búa til 

pappamassa utan um blöðrurnar var hægt að gera afmælisblöðrur en einnig var hægt 

að útfæra hugmyndina hans Braga um sprengjur. Einnig var farið yfir efnisbúta sem til 

voru í efnisveitu leikskólans og valdir nokkrir sem hægt var að nota fyrir dúka á 

hlaðborðið. Í samtali við börnin kom einnig fram að þau vildu breyta stemningunni í 

matstofunni eftir árstíðum. Í lok október er hrekkjavaka og mikill áhugi hjá börnunum 

að halda upp á hana í leikskólanum. Ég átti samtal við Andra, Loga, Braga og Gunnar við 

matarborðið þar sem þeir ræddu við mig hvernig þeir myndu vilja skreyta matsalinn en 

hrekkjavaka var á næsta leyti. Hér er dæmi úr samtalinu okkar: 

 

Rannsakandi: Með hvernig skrauti? Hvað segir þú Andri? 

Andri: Eitthvað hrekkjavöku. 

Rannsakandi: Hrekkjavökuskraut? Við getum útfært það í matstofunni, hvernig 

líst ykkur á það? 

Hópurinn svarar: Jaahá! 

 

Einnig kom fram síðar í samræðum við börnin vilji þeirra til þess að hafa jólalegt og kósí, 

eins og hér má sjá: 
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             Mynd 12               Mynd 13             Mynd 14              Mynd 15 

 

Logi: Ég er með meira jólaskraut til að skreyta. 

Bragi: Það eru jólaljós heima hjá mér. 

Rannsakandi: Við eigum jólaljós og jólaskraut í leikskólanum, má bjóða ykkur að 

nota það til þess að skreyta matstofuna og gera kósí?  

Gunnar: Já! Ég ætla í svefnpokann minn, svo kósí. 

  

Eins og  sjá má á þessum samræðum við drengina fannst þeim mikilvægt að fá að 

skreyta matsalinn eftir árstíðum og áhuga barnanna og mynda þannig stemningu. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir 12-15 sýna hvernig börnin breyttu stemningunni í matstofunni eftir árstíðum 

með skrauti sem til var í leikskólanum ásamt því að búa til skrautið sjálf í flæði en 

stöðvar voru settar upp fyrir verkefnin og þau börn sem vildu taka þátt voru velkomin í 

skemmri eða lengri tíma eftir því hvað þau vildu. Ég vek athygli á að mynd 14 var tekin í 

desember þar sem hertar sóttvarnarreglur höfðu verið settar á og starfsmenn áttu að 

skammta á diska barnanna. Komið verður inn á það í kafla 4.5 

4.4 Matstofan opnar 

Þriðjudaginn 13. október 2020 rann stóri dagurinn upp. Skipulaginu var formlega breytt 

frá því að börnin sátu í sama sætinu við sama borð í að þau komu úr samveru, nokkur í 
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senn, og gengu að tveimur hlaðborðum. Annað þeirra var staðsett í miðrými leikskólans 

og hitt var staðsett inn á Málaradeild. Búið var að ræða við börnin um breytinguna og 

þau voru búin að útbúa borðskreytingar og finna til dúk á hlaðborðið. Út frá umræðum 

við börnin höfðu þau miklar væntingar um að matartíminn yrði kósí og tæki fallega á 

móti manni með skreyttum borðum. Eftir að hafa greint þrjú myndbönd sem ég tók upp 

umræddan dag kom ýmislegt í ljós strax á fyrsta degi matstofunnar.  

 

Myndband eitt: Börnin koma fram úr samveru og ganga beint til verks og 

mynda röð fyrir framan hlaðborðin. Hlaðborðin eru tvö. Eitt er staðsett inni á 

Málaradeild og hitt er staðsett í miðrýminu sem kallað er matstofa í þessari 

rannsókn. Það er súpa í matinn og börnin byrja að setja súpu sjálf í skálar. 

Starfsmenn deildanna standa við hlaðborðið og eru tilbúnir að aðstoða og 

útskýra ef eitthvað var óljóst. Börnin virka lítið hikandi og leita lítið í að 

starfsfólk aðstoði þau þó að þetta sé fyrsti dagur matstofunnar. Starfsmaður 

spyr Önnu sem er á Málaradeild hvar hún vilji sitja og Anna vill strax velja að 

fara út af deildinni sinni þar sem hún sat vanalega til borðs og setjast í 

listasmiðju eða nýju matstofuna. 

 

Athyglisvert er að sjá hve börnin eru örugg fyrsta daginn sem þau ganga að hlaðborði 

og eru lítið hikandi við að skammta sér sjálf. Starfsfólk er sýnilegt við hlaðborðið og er 

hvetjandi með því að benda börnunum á að taka sér skál og spyrja svo í framhaldinu 

hvar þau vilji sitja. Einnig heyrist starfsfólk hvetja börnin til þess að fá sér ekki of mikið 

heldur koma frekar aftur og fá sér meira ef þau vilja. Eftir að börnin eru búin að 

skammta sér sjálf fara þau og velja sér sæti.  

 

Myndband tvö: Myndbandið er tekið í beinu framhaldi af myndbandi eitt. Flest 

börnin virðast strax tilbúin að breyta um sæti og rými og virðast ákveðin í að 

færa sig um set frá gamla skipulaginu. Það er rólegt og afslappað andrúmsloft 

og mörg bros á andlitum. Það er búið að skreyta borðin með blómavösum og 

setja dúk á hlaðborðið. Í bakgrunni heyrist barn frá yngri deild,  Málaradeild 

spyrja barn af eldri deild, Kubbadeild hvort hún vilji leika við sig. Anna segir: 

Kristína, viltu leika með mér? Kristína svarar: já. 
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Starfsmaður í myndbandinu minnir Kristínu á að sækja sér mat en hún fór strax í að 

velja sér sæti hjá vinkonu sinni af Málaradeild en Kristína er sjálf á Kubbadeild. Eins og 

sjá má á lýsingunum frá  myndbandi eitt og tvö virtust börnin tilbúin í þessar breytingar 

og gengu beint til verks þegar kom að því að skammta sér mat sjálf, þau vildu mörg hver 

prufa nýtt sæti og einnig voru vinir, sem ekki voru saman á deild, harðákveðnir í að fá 

að sitja saman. 

 

    

                             Mynd 16                                                        Mynd 17 

   

Strax fyrsta daginn sá ég margar jákvæðar breytingar í fari barnanna sem og í fari 

starfsfólksins. Myndir 16 og 17 eru teknar á fyrsta degi matstofunnar. Þar er að sjá 

skreytingu barnanna sem og tvær stúlkur hvor af sinni deildinni leita hvor aðra uppi og 

strax var kominn vísir að leik hjá þeim. Önnur stúlkan bað hina um að koma að leika og 

byrjaði leikurinn strax í matartímanum. Mikil gleði var í barnahópnum og þau virkuðu 

kotroskin og stolt af sér að hafa ákvörðunarrétt þegar kom að því að fá sér sjálf á 

diskinn sinn og að mega fara á eldri eða yngri deildina og setjast. Fyrstu dagana sá ég að 

yngri börnin voru duglegri við að fara yfir á eldri deildina en þau eldri að fara yfir á yngri 

deildina. Möguleg skýring er að yngri börnum finnst gjarnan það sem eldri börn gera 

svo spennandi. Þetta jafnaðist samt út þegar á leið. 

 Myndir 18 og 19 sýna hlaðborðið í matstofunni og börn vera að skammta sér sjálf 

mat. Einnig má sjá hvernig borðið var skreytt með mismunandi dúkum eftir því hvernig 

stemmningu börnin vildu ná fram í matstofunni. 
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                           Mynd 18 

    

Matstofan gekk áfram vel og kunnu börnin vel að meta breytingarnar eins og kom í ljós 

í viðtali við börnin eftir að matstofan opnaði og virðist samfellan við matartímann renna 

vel saman við leikinn hjá börnunum. Hér er dæmi úr samtali mínu við fimm börn þegar 

við ræddum saman um hvað þeim þótti skemmtilegt við matartímann: 

 

Rannsakandi: Hvað finnst ykkur vera skemmtilegt við matartímann? 

Elín: Skemmtilegt. 

Rúna: Að gera matinn sjálf. 

Rannsakandi: En þér, Saga? 

Saga: Leika! 

Rannsakandi: Finnst þér gaman að leika í matartímanum? 

Saga: Já. 

 

Í þessu samtali kom fram að þeim fannst skemmtilegt að fá að skammta sér sjálf mat á 

diskinn sinn og einnig að þau töluðu um að leika í matartímanum og virtust tengja 

matartímann við leiktímann. Hér er annað samtal sem átti sér stað þar sem ég tók við 

blandaðan hóp barna af báðum deildum: 

 

Rannsakandi: En hvernig finnst ykkur að mega velja sæti sjálf? 

Hákon: Gaman. 

                      Mynd 19 
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Svava: En á Logaborg þá þurftu kennararnir að ráða af því að stóru krakkarnir 

þurftu að fara í listasmiðju og litlu krakkarnir fram. 

Rannsakandi: Já, þannig að þið fenguð ekki að ráða í Logaborg? 

Svava: Nei...bara stundum. 

Rannsakandi: Okey. 

Svava: En mér langaði samt að vera með hinni frænku minni en hún var á litla. 

Rannsakandi: Þannig að þið máttuð ekki sitja saman? 

Svava: Nei. 

Rannsakandi: Og þér fannst það ekki gaman? 

Svava: Nei. 

Rannsakandi: Ok, ég skil það mjög vel, það er svo gaman að fá að velja að sitja 

með vinum sínum. 

Börnin í hópnum jánka því. 

 

Í þessu samtali sem ég átti við börnin kom mjög greinilega í ljós að þeim finnst 

mikilvægt að hafa val um hvar og með hverjum þau myndu eyða matartímanum sínum. 

Einnig leituðu sum barnanna í að eiga notalega stund með sjálfum sér í matartímanum 

eins og er ritað í rannsóknardagbókina mína frá 28. janúar 2021. Þar átti ég samtal við 

dreng sem er á Málaradeild þar sem hann sat inni á Kubbadeild að borða. Ég spurði 

hann hvort honum fyndist mikilvægt að fá að velja sér sæti sjálfur. Hann svaraði mér að 

honum þætti gott að koma á Kubbadeild til þess að horfa á myndina af Monu Lisu sem 

hangir þar inni og þess vegna valdi hann að koma og setjast fyrir framan hana. Einnig 

spurði ég hann hvort honum fyndist betra að fá að skammta sér sjálfur á diskinn eða að 

kennari myndi gera það fyrir hann og hann sagði mér að hann vildi fá að gera það 

sjálfur. 

4.5 Áhrif Covid-19 á matstofuna 

Frá því í mars 2020 þurftu leikskólar landsins að bregðast við, sem og allir landsmenn, 

við heimsfaraldri veirunnar Covid-19. Covid hafði áhrif á starfendarannsóknina en vegna 

veirunnar þurfti stundum að finna aðrar leiðir til þess að halda í óskir barnanna um 

breytingarnar sem við höfðum gert. Allt skólakerfið fékk starfsdag 16. mars til þess að 

aðlaga starfsemina nýjum reglum stjórnvalda. Meðal annars snerust þær um strangar 
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sóttvarnir og að skipta börnunum í smærri hópa. Börnin fengu að mæta í leikskólann 

annan hvern dag og sendur var tölvupóstur til allra foreldra í Reykjavík og nágrenni þar 

sem skipulagsbreytingar skólastarfs voru kynntar (13.mars 2020). 

Óhætt er að tala um fordæmalausa tíma sem þjóðin stóð frammi fyrir sem verður 

án efa rannsóknarefni næstu ára. Í maí 2020 fengu börn svo aftur að mæta daglega í 

leikskólann þegar almannavarnarstig var lækkað frá neyðarstigi niður í hættustig í 

landinu (landlæknir.is). Í minnisblaði sóttvarnarlæknis frá 11. ágúst er nándarreglan 

ítrekuð. Viðhafa skal tveggja metra nándarreglu á milli óskyldra einstaklinga nema í 

skólum. Þar skal eins metra nándarregla gilda (landlæknir.is). Í ágúst greindust aftur 

fleiri tilfelli í landinu og í september 2020 fór smitum hratt fjölgandi (covid.is). Þetta 

hafði áhrif á skólastarfið en þann 2. nóvember 2020 var aftur boðaður starfsdagur í 

öllum skólum í Reykjavík og nágrenni. Þá voru reglur um aðgengi foreldra og sóttvarnir 

hertar eins og kemur fram í pósti til foreldra sem leikskólastjóri Leikborgar sendi þann 

3. Nóvember 2020: 

 

Við viljum ítreka að leikskólinn er opinn, eins og áður. Opnunartíminn er frá 

7:30-16:30. En nú verður um mikla takmörkun að ræða um aðgengi foreldra inn 

í leikskólann. Aðgengi að öllum húsunum okkar verður lokað kl.8:00 og eftir það 

er tekið á móti börnunum við innganga í hverju húsi.  

Ef foreldrar þurfa að koma inn í leikskólann verða þeir að vera grímur, huga að 

sóttvörnum og gæta þessa að halda 2ja metra fjarlægð. Mikilvægt er að grímur 

hylji bæði nef og munn.  Vinsamlegast sendið ekki börnin með leikföng eða 

bækur að heiman.  

 

Þarna var matstofaverkefnið búið að vera í gangi í Leikborg í u.þ b. 3 vikur og hafði 

gengið vel eins og sagt er frá í kafla 4.4. Hertari reglur sneru meðal annars að matartíma 

barnanna og aðgengi þeirra að því að skammta sér sjálf. Farið var fram á að kennarar 

bæru hanska og væru þeir einu sem kæmu í snertingu við áhöld og matarílát. Að mínu 

mati kom þessi röskun á matstofunni sér vel fyrir þessa starfendarannsókn þar sem 

greinanlegt var á gögnum rannsóknarinnar hversu mikið börnin söknuðu þess að hafa 

flæðandi matartíma þar sem þau máttu ganga að hlaðborðinu og fá sér sjálf á diskinn 

sinn. Við lögðum okkur fram við að breyta sem minnstu en börnin máttu áfram velja sér 
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sæti þar sem þau vildu og þau voru spurð hvað þau vildu fá og hversu mikið. Hér eru 

samræður sem ég átti við börnin úr samveru í desember: 

 

Rannsakandi: En hvernig fannst ykkur núna, þegar Covid kom aftur og 

kennararnir þurftu að vera með hanska og gera fyrir ykkur í matartímanum, 

hvað finnst ykkur um það? 

Svava: Leiðinlegt. 

Sindri: Gaman, gaman. 

Elín: Nei, leiðinlegt! 

Rannsakandi: Leiðinlegt að kennari sé að skammta? 

Elín: Já 

Sindri: Mér finnst það mjög spennandi. 

Kennari: Að kennari sé að skammta? 

Sindri: Já. 

Elín: Ég vil gera sjálfur. 

Kennari: Þú vilt gera sjálf? 

[Mörg börn í hópnum taka undir orð Elínar með því að kinka kolli eða jánka] 

 

Í þessum samræðum var eitt barn sem vildi að kennarar skömmtuðu fyrir sig en níu 

börn söknuðu þess að fá ekki að gera sjálf og fannst ástandið eins og það var leiðinlegt. 

Síðar þegar skömmtunarreglurnar fóru að dragast á langinn fór Sindri líka að kvarta yfir 

ástandinu enda var það ekki lengur nýtt og spennandi. Í fleiri samtölum við börnin kom 

í ljós að þau söknuðu þess mest að fá ekki að skammta sér sjálf og fannst þessi vírus 

hafa leiðinleg áhrif á dagskipulagið þeirra. Í kaffitíma barnanna héldum við áfram að 

reyna að halda í sama notalega andrúmsloftið og lögðum við áherslu á að dúkaleggja 

borðin og hafa rólega tónlist í gangi. Börnin fengu að velja nafn á kaffitímann og var 

hann kallaður Regnbogabúð. Regnbogabúðin opnaði kl. 14 og gátu þá börnin komið úr 

leik í Regnbogabúð til Kristínar leiðbeinanda sem tók að sér að skammta börnunum og 

reyndi að gera það á  afslappaðan hátt. Hér útskýra börnin hvað Regnbogabúðin var: 

 

Rannsakandi: En getið þið sagt mér frá Regnbogabúðinni? Hvað er það? 

Vigdís: Það er svona búð. 
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Svava: Þá gefur Kristín okkur og við megum velja sæti og líka frammi hér. 

Rannsakandi: Já einmitt, en hún setur smjörið og setur á diskana? 

Börn: Já. 

Vigdís: Já, það er svona eins og kaffihús. 

Rannsakandi: Og er skemmtilegra að hafa svona þar sem Kristín gerir eða gera 

sjálf? 

Vigdís og Magdalena: Gera sjálf, já, gera sjálf! 

 

Eins og kemur fram í þessu samtali við börnin um Regnbogabúð náði búðin að halda 

utan um fyrra andrúmsloft þar sem þeim leið vel, voru afslöppuð og upplifðu svipaða 

stemningu og að vera á kaffihúsi. Þó kemur einnig fram að börnin sakna þess að fá ekki 

að afgreiða sig sjálf af hlaðborðinu en eru ánægð með að hafa áfram frelsi um að velja 

sér sæti og sætisfélaga í bæði hádegis og kaffitímanum.  

 

 

                 Mynd 20 

 

Einnig er til myndband tekið í Regnbogabúð og þar er Kristín búin að skapa notalegt 

andrúmsloft með því að setja dúk á borðið þar sem maturinn er og spilar notalega 

lágstemmda tónlist. Börnin fara í röð og Kristín tekur tillit til þarfa hvers og eins barns 

með því að spyrja það hvað af hlaðborðinu það vill fá á diskinn sinn og notar stundina til 

málörvunar, setur orð á það sem er á boðstólnum og notar hugtak eins og til hliðar við 

                  Mynd 21                Mynd 22 



46 

og telur ost og gúrkusneiðar þegar hún setur þær á diskinn eins og hægt er að sjá á 

myndum 20-22 og við greiningu myndbands: 

 

Kristín: Hvað má bjóða þér, við erum með peru, gúrku, smjör, ost og flatköku? 

Svo er kakó? 

Kate: Má ég fá flatköku með ost á? 

Kristín: Já, ég set ostinn bara svona til hliðar, viltu eina eða tvær? 

Kate: Tvær. 

Kristín telur upphátt: Ein, tvær. 

Kristín: En viltu kakó? 

Kate: Nei, ég vil bara vatn.  

[Kristín réttir Kate vatnsglas] 

 

Myndbandið sýnir Kristínu taka sér tíma til þess að óskir hvers barns séu uppfylltar og 

ræðir við þau á meðan um athöfnina sem hún er að framkvæma eins og hægt er að lesa 

hér að ofan.  

Í janúar 2021 var svo aftur létt á þessum ströngu sóttvörnum og börnunum aftur 

leyft að skammta sér sjálf mat á diskinn sinn. Í einum af kaffitímunum eftir afléttingu 

fór Elín að syngja: „við fáum að eilífu að gera sjálf á Kubbadeild, smyrja sjálf, velja sjálf, 

setja á sjálf, engir hanskar.“  Augljóst er á þessu söngli að Covid hafði haft neikvæð áhrif 

á matartíma Leikborgar að mati Elínar. Hún var bókstaflega syngjandi glöð að fá að gera 

aftur sjálf, hafa frumkvæði og að hanskar á höndum kennara, dagleg áminning um 

leiðindin, væru úr myndinni. 

4.6 Leikurinn 

Sterk tengsl milli breytinganna á matartímanum og leiksins komu í ljós þegar ég fór í að 

greina gögnin. Matstofan hafði greinileg áhrif inn í leiktíma barnanna og þau töluðu 

meira að segja sjálf um að matartíminn væri leiktími. Börnin á Leikborg fá mikinn tíma 

fyrir leikinn í flæðandi dagskipulagi og það liggur í augum uppi hversu mikilvægur hann 

er þeim þegar rætt er við þau. Þegar rætt var við þau um hugmyndir að nýju nafni á 

leikskólann fyrir þetta verkefni tengdust öll nöfnin sem börnin stungu upp á leik og 

sköpun (Gaman að leika, Allir eru að kubba og Máliborg). Í leik bjuggu börnin til 
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             Mynd 23              Mynd 24              Mynd 25              Mynd 26 

                Mynd 27 

kaffihús þar sem unnið var með læsi. Þau bjuggu til peninga, skrifuðu matseðla og 

nefndu kaffihúsið. Einnig settu þau upp matarbúð og matstofu. Á útisvæði leikskólans 

varð ég einnig vör við aukin leik tengdan mat og matarupplifun barnanna, þau bjuggu til 

berja- og laufsúpur og settu upp kaffihús með allskonar kræsingum. Borðskreytingarnar 

sem þau höfðu útbúið fyrir matstofuna voru sóttar í leik þegar leikurinn krafðist skrauts. 

Myndir 23-28 sýna vel hvernig matarmenning Leikborgar fléttaðist inn í leik 

barnanna. Börnin hafa greiðan aðgang að skapandi efnivið eins og skærum, blöðum, 

pappa og lími og geta auðveldlega skapað það sem þarf til þess að búa til dæmis til 

kaffivél fyrir kaffihúsið (mynd 25). Einnig hefur starfsfólk deildanna verið duglegt að 

koma með endurnýtanlegan efnivið að heiman til þess að nýta sem leikefni. Myndir 29 

og 30 eru svo frá matarleik á útisvæðinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mynd 28              Mynd 29             Mynd 30 
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Gögnin sem ég hef safnaði um innleiðingu verkefnisins sýna að mínu mati skýrt að 

matartíminn flæðir yfir í leik barnanna og er þeim oft ofarlega í huga þegar kemur að 

frjálsum leik inni sem og úti. 

4.7 Matseðill Leikborgar 

Það var augljóst í gagnagreiningunni að börnin hafa sterka skoðun á hvaða matur er 

góður og hvað þau vilja hafa í boði á matmálstímum. Í byrjun ferlisins ræddi ég við 

börnin um hvaða mat þau vildu helst borða í leikskólanum. Í tveimur matartímum á 

rannsóknartímabilinu tóku tvö börn farsíma deildarinnar og fengu að taka upp viðtöl við 

börnin í matartímanum á hann. Spurningarnar sem þau spurðu hin börnin voru alveg 

ákveðnar af þeim sjálfum og ég ákvað að fylgjast bara með í fjarlægð. Út frá viðtölunum  

sem börnin tóku sjálf hvert við annað kom í ljós að sá matur sem var í mestu uppáhaldi 

var pasta í ýmiskonar formi (eins og skrúfupasta og spagettí), kjötbollur, fiskibollur, 

fiskur, kjöt, franskar, kartöflumús og grænmetisbuff. Þessi matur var oftast nefndur af 

börnunum og hann vildu þau sjá í matstofunni. Einnig var hafragrautur og ristað brauð 

oft nefnt þegar morgunmaturinn var ræddur en það er hafragrautur alla morgna nema 

á föstudagsmorgnum þegar boðið er upp á ristað brauð. Morgunmaturinn stendur yfir í 

um klukkustund, milli 8-9, og hafa börnin val á þeim tíma hvenær þau koma og fá sér 

morgunmat. Börnin völdu einnig einfaldan mat, þar sem er ekki blandað saman 

mörgum hráefnum, oftar sem uppáhaldsmat. Í viðtali sem ég tók við blandaðan hóp 

barna af Málara og Kubbadeild kom meðal annars fram: 

 

Rannsakandi: Hvað finnst þér gott að borða? 

Saga: Grænmetisbuff! 

Rúna: Ég elska líka að borða grænmetisbuff 

Rannsakandi: Hvað er uppáhalds maturinn ykkar? 

Saga: Ég elska grænmetisbuff og brauð en ekki salat og sósu eða kæfu. 

Rúna: Ég elska salat, inni í grænmetisbuffinu. 

Saga: Ég elska bara venjulegt. 

 

Í þessu viðtali taka stúlkurnar fram að þeim finnist grænmetisbuff gott en ekki salat eða 

sósa og styður þá niðurstöðu að börnin vilji hafa matinn þar sem ekki er verið að blanda 
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of mörgum hráefnum saman. Í samtali við matarborð í matstofunni við nokkra drengi af 

Málaradeild sögðu þeir mér frá sínum uppáhalds hádegisverði en þar var ýmiskonar 

pasta nefnt sem og kjötbollur og fiskur: 

 

Rannsakandi: Hvað er mjög gott við matartímann? 

Kevin: Spagettí. 

Liam: Kjötbollur, kartöflumús og fiskur og lax. 

Kevin: Spagettí og líka skrúfupasta. 

Bragi: Ég elska skrúfupasta. 

 

Ég tók saman lista af mat sem börnin voru helst að biðja um og lét matráðinn hafa til  

þess að hafa til viðmiðunar þannig að hægt sé að styðja við hugmyndir barnanna þegar 

hún gerir matseðilinn. Við það að athuga hvað þau höfðu að segja um matinn sem er í 

boði í matstofunni fór matráðurinn strax að bæta oftar inn vinsælum réttum eins og 

kjötbollum og pasta og biðja mig um að spyrja börnin hvaða óskir þau væru með þegar 

kæmi að mat á ákveðnum dögum eins og á hrekkjavöku og öskudegi. 

4.8 Þátttaka barna af erlendum uppruna 

Það var mikilvægt fyrir rannsóknina að ég myndi finna leiðir til leyfa röddum allra 

barnanna að njóta sín, ekki einungis þeirra sem alltaf eru tilbúin að láta sína skoðun í 

ljós. Myndræn framsetning gat oft hjálpað þeim sem ekki hafa gott vald á 

leikskólamálinu eða eru af einhverjum ástæðum hikandi að tjá sig í tali. Dæmi um þetta 

voru tvær myndir, önnur af barni að skammta sé sjálft mat á disk og hin af barni þar 

sem starfsmaður skammtaði matinn, sem ég setti saman og lagði fyrir börnin með 

spurningalistanum. Þannig fengu börn, sem annað hvort ráða ekki við eða kjósa að nota 

ekki málið, tæki til að tjá sínar skoðanir og tilfinningar með bendingum. Eitt barn kaus 

að svara ekki spurningunni en meðal þeirra 28 barna sem svöruðu með bendingu var 

niðurstaðan afgerandi. Einungis tvö gáfu til kynna að þau vildu aðstoð starfsmanns en 

26 bentu á myndina þar sem barn skammtaði sér sjálft.  

Með því að bjóða upp á verkefnavinnuna í opnum smiðjum í flæði dagskipulagsins 

var einnig auðveldara fyrir öll börnin að taka þátt í verkefninu og voru flest barnanna 
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sem komu að gerð verkefnavinnunnar með einhverjum hætti. Ég var meðvituð um að 

fylgjast sérstaklega vel með börnunum af erlendum uppruna sem ekki voru farin að 

geta tjáð sig á íslensku og ég sá að þeim virtist líða betur eftir að matstofan hóf göngu 

sína. Sérstaklega var tekið eftir einu barni sem hafði alltaf kosið að borða ekki í 

hádeginu en þegar það hafði val um að sækja matinn sinn sjálft og ákveða hvað það 

setti á diskinn fór það að borða miklu betur og nú telst það til undantekningar að það 

borði ekki hádegismat. Einnig tók ég eftir að þau virtust njóta sín betur þegar þau gátu 

verið í samskiptum við vini sína á sínum forsendum.  

Mig langar að greina frá upplifun tveggja drengja sem byrjuðu þegar 

matstofuverkefnið hafði staðið yfir í nokkurn tíma. Öðrum drengnum, sem er með 

þroskafrávik og er tvítyngdur, virtist að sögn móður hans líða mun betur í 

matartímanum en hún hafði séð áður. Hún tengdi það við afslappað andrúmsloft 

matstofunnar og að hann fengi að upplifa matinn sem var í boði á sínum forsendum og 

drengurinn var greinilega opnari fyrir því að smakka matinn en áður. Hinn drengurinn, 

sem var nýlega fluttur til Íslands, var í fyrstu hissa á því að hann mætti velja sér sæti 

sjálfur en þegar ég útskýrði matstofuna og spurði hvernig honum fyndist að hafa 

matartímann svona gaf hann mér þumalinn upp merki og svaraði að þetta væri 

„awesome“. 

4.9 Mat barnanna á matartímum 

Þar sem börnin á Málara- og Kubbadeild voru á fjórða, fimmta og sjötta aldursári ákvað 

ég að búa til með þeim spjald þar sem börnin merktu sjálf á hvernig þau hefðu borðað í 

matartímanum. Hægt var að setja myndina sína í þrjá mismunandi reiti, eftir því  hvort 

þau hefðu borðað lítið, vel eða mjög vel. Þetta spjald má sjá á myndum 31 og 32. 

Börnunum fannst þetta mjög spennandi í byrjun en þegar leið á sá ég að sum héldu 

áfram að merkja samviskusamlega við hvernig þau borðuðu á meðan önnur ákváðu að 

gera það ekki. Þetta var frá byrjun alltaf hugsað sem þeirra eigið mat á hvernig þeim 

sjálfum fyndist þau borða. Á mynd 31 sést til barna ræða sín á milli hvar þeim fannst 

viðeigandi að setja myndina sína eftir matartímann. Mynd 32 sýnir mat þeirra á 

matartíma eftir að allir eru búnir að setja myndina sína við viðeigandi disk. 
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                                   Mynd 31                                                  Mynd 32 

   

Mér fannst áhugavert að sjá hversu samviskusamlegt sjálfsmat þeirra var. Ef þau höfðu 

t.d. borðað lítið þann daginn fannst þeim ekki erfitt að vera hreinskilin með það. 

Skemmtileg aukaafurð þessarar skráningar var að börn sem voru að byrja í 

leikskólanum notuðu ljósmyndirnar á spjaldinu til þess að kynnast börnunum sem fyrir 

voru á deildunum tveimur. Ef þau voru ekki farin að tjá sig á íslensku en vildu tjá hvaða 

börnum þau vildu tengjast í leik notuðu þau spjöldin jafnvel til þess að benda á myndir 

þeirra barna. Í samtali við börnin þegar góða reynsla var komin á matskerfið kom í ljós 

að sumum fannst þetta mikilvægur hluti af matartímanum en öðrum ekki eins og sjá má 

hér: 

 

Rannsakandi: En hvernig finnst ykkur að merkja hvernig þið borðuðuð, eigum 

við að hafa það áfram? Finnst ykkur það gott? 

Svava: Nei 

Rannsakandi: Þið viljið ekki hafa það? Út af hverju ekki? 

Elín: Ég, ég vil. 

Svava: Út af því að ef við gleymum því að gera þá þurfum við alltaf að hlaupa 

svona á milli. 

Rannsakandi: Já, en ef þið gleymið þá er það allt í lagi. 

Elín: Ég, ég. 

Rannsakandi: Þetta er bara fyrir þá sem vilja. 
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Kate: Mér finnst. 

Rannsakandi: Þér finnst gaman að merkja? 

Kate: Já. 

Rannsakandi: Þá skulum við hafa þetta áfram og þeir sem vilja merkja gera það 

og það er líka í lagi að sleppa því að merkja. 

Elín: Mig langar að merkja. 

Rannsakandi: Allt í góðu, það er val um að merkja. 

 

Hér skerpi ég á því að það sé val hvers og eins barns að merkja við hvernig það hefur 

borðað en ekki skylda. 

4.10 Samantekt 

Nú hef ég gert grein fyrir helstu niðurstöðum starfendarannsóknarinnar sem gerð var í 

leikskólanum Leikborg sem stóð yfir frá miðjum október 2020 til loka febrúar 2021. 

Unnið hefur verið eftir hugmyndafræði Csikszentmihalyis um flæði í leikskólanum frá 

árinu 2017 en matartímarnir höfðu ekki tekið mið af því. Þeir voru enn með 

hefðbundnu sniði: skýrt afmarkaðir frá öðrum liðum dagskipulagsins og starfsfólkið setti 

reglurnar. Með þessari starfendarannsókn vildi ég leita leiða til að til að færa þá nær 

flæðishugmyndafræðinni með innleiðingu matstofu þar sem vilji og val barnanna fengi 

aukið vægi. 

Ég nýtti mér ýmsar aðferðir til að ná fram hvaða óskir börnin hefðu um breytingar 

og lagði mig fram um að útfæra þær á þann hátt að þau gætu ráðið ferðinni til að láta 

þær rætast.  Að lokinni hugmyndavinnu og undirbúningi var matstofan síðan formlega 

tekin í notkun þann 13. október 2020. Ég fylgdist vel með viðbrögðum barnanna, tók við 

þau viðtöl og kannaði viðhorf þeirra við breytingunum. Almennt séð varð ég vör við 

mikla ánægju með nýja fyrirkomulagið; börnin kunnu að meta aukið sjálfræði. Covid 

setti síðan strik í reikninginn um miðbik rannsóknar en þar voru börnin í fararbroddi í að 

finna nýjar leiðir til að halda í hinn opna anda matstofunnar með stofnun kaffihússins 

síns. 

Í þessum kafla hef ég því svarað með ýmsum hætti því sem fyrstu tvær 

rannsóknarspurningarnar snerust um. Vilji þeirra til virkari þáttöku var eindreginn og ég 

kom ekki að tómum kofanum hjá þeim þegar ég leitaði hugmynda um útfærslur og 
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verkefnum til að vinna með þeim að. Mörgum þessara verkefna og lifandi dæmum um 

virka þátttöku þeirra hef ég sagt frá hér. Í kafla 4.6 var svo fjallað um leikinn og þar 

nefndi ég dæmi um hvernig matstofan smitaðist inn í frjálsan leik barnanna og hvernig 

leikurinn fékk meira pláss í matstofunni. Í síðasta kafla mun ég beina sjónum betur að 

þessu, inntaki þriðju rannsóknarspurningar, fara nánar yfir hvers ég varð vísari í gegnum 

rannsóknina og leggja mat á hvernig til tókst. 
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5 Umræður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður starfendarannsóknarinnar teknar saman og 

ræddar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar 2. kafla. Eins og fram hefur komið langaði mig að 

tengja matartímann betur við flæðandi dagskipulag þar sem unnið er eftir 

flæðishugmyndafræðinni í Leikborg. Í því felst m.a. að frjáls leikur barnanna fær að 

njóta sín með sem minnstu uppbroti yfir daginn. Eitt af uppbrotunum hefur 

óhjákvæmilega verið matartíminn. Rannsóknir sem fjallað var um í 2. kafla hafa sýnt að 

matartímar leikskóla eru oft á tíðum mjög kennarastýrðir og tilgangur minnar 

rannsóknar var að skoða matartímana í Leikborg og kalla fram sýn barnanna í leit að 

leiðum til að fella hann betur að áherslu leikskólans á hinn frjálsa og sjálfsprottna leik. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins voru þrjár og endurtek ég þær hér lesandanum 

til upprifjunar: 

Hverjar eru hugmyndir barna um þátttöku sína í matartímanum í 

matstofu í leikskóla?  

Hvernig get ég nýtt hugmyndir barnanna í að þróa matstofuna áfram?  

Styður flæði í matstofu við flæði í daglegu starfi? 

 

Fyrstu tveim rannsóknarspurningunum tel ég mig hafa svarað með nokkuð fullnægjandi 

hætti í kaflanum hér að framan. Þar sagði ég ítarlega frá þeim aðferðum sem ég notaði 

til að komast að því hvaða hugmyndir börnin hefðu um nýja matstofuna. Með viðtölum 

og samræðum við börnin, bæði í samverustundum og með formlegri hætti, tel ég mig 

hafa kortlagt vilja þeirra og skoðanir vel. Í sama kafla lýsti ég svo í máli og myndum 

ýmsum skemmtilegum leiðum sem ég fann með barnahópnum til að þróa þeirra 

hugmyndir áfram. Ég lagði mig fram um að finna leiðir sem gerðu börnin að virkum 

þátttakendum í öllu ferlinu og margt tókst virkilega vel upp. 

Eftir stendur að svara þriðju rannsóknarspurningunni betur og meginefni þessara 

umræðna snúast um það. Í nokkrum undirköflum munum við skoða frá ólíkum 

sjónarhornum hvernig gekk að innleiða flæði í matstofuna og hvort flæði í matstofu 

styðji við flæði í öllu daglegu starfi. 
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5.1 Flæði í matartíma? 

Fyrstu rannsóknarspurningarnar tvær snerust um að kalla fram hugmyndir barnanna 

sjálfra og hvernig ég gæti nýtt þær í ferlinu. Þriðja rannsóknarspurningin er af svolítið 

öðrum toga og verður ekki svarað með eins einföldum hætti. Matstofan sem hér hefur 

verið fjallað um er tilraun mín til að innleiða flæðishugmyndafræðina inn í matartíma 

barnanna í Leikborg. Markmiðið leikskólans með flæðisvinnunni var að skapa 

börnunum aðstæður þar sem þau gátu notið sín í frjálsum, flæðandi leik á eigin 

forsendum með sem minnstu uppbroti. Mig langaði að sjá hvort mér tækist í samstarfi 

við börnin að breyta fyrirkomulagi matartímans þannig að hann myndi ekki rjúfa þetta 

leikflæði eins og hann hafði svo sannarlega gert fram að því. Ég sá fyrir mér að í 

matstofunni fengju börnin hæfilega erfiðar áskoranir og að með jákvæðri endurgjöf frá 

starfsfólki væri öryggi þeirra og trú þeirra á eigin getu efld. Þetta eru mikilvægar 

forsendur flæðis eins og lýst var í fræðilegri umfjöllun í 2. kafla. Athygli starfsfólks þarf 

að beinast að barninu og starfsfólk þarf að gæta þess að barnið sé virkur þátttakandi í 

því sem fengist er við og hafi stjórn á aðstæðum þótt þær megi vissulega vera krefjandi. 

Ef þessum forsendum er mætt á barnið að geta áhyggjulaust sökkt sér í viðfangsefni sín 

og komist í það flæðisástand sem stefna leikskólans snýst um. 

Börnin sýndu greinilegan og sterkan vilja til að gera sem mest sjálf og því vildi ég 

útbúa matstofu sem stuðlaði að því að börnin yrðu sem allra mest sjálfbjarga; þau 

fengju að skammta sér á diskinn, smyrja sér, hella í glasið sitt sjálf og þar fram eftir 

götunum. Niðurstöðurnar sýndu strax á fyrsta degi matstofunnar að börnin voru tilbúin 

í þessa breytingu; þau virkuðu örugg með sig og gengu beint til verks. Þær jákvæðu 

niðurstöður vil ég ekki síst skrifa á  góðan undirbúning og áhersluna á samstarf við 

börnin. Þau þekktu verkefnið á öllum stigum þess, unnu það sjálf eftir kostum og það 

tel ég hafa skilað sér í öryggi þeirra og vellíðan í nýjum aðstæðum. 

Fyrir innleiðingu matstofu voru ekki forsendur fyrir því að börnin gætu upplifað 

flæði í matartímanum. Matartíminn klippti í sundur leikstundir, starfsfólk setti reglurnar 

og börnin höfðu lítið vald á aðstæðunum. Þetta er í samræmi við niðurstöður ýmissa 

almennra rannsókna á matartímum barna sem fjallað var um í 2. kafla og þetta var 

útgangspunkturinn sem ég vann frá. Verkefnið var að færa matartímann nær því að 
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vera í eðlilegu flæði við annað starf og að skapa aðstæður þar sem börnin réðu meira 

ferðinni. 

Bandura (1997) hefur bent á að umhverfi sem gefur barni strax viðbrögð við 

tilraunum sínum byggi upp sjálfstraust barnsins þegar það kannar og uppgötvar 

heiminn. Með því að fá börnunum ný, krefjandi verkefni sem þau ráða við kæmi 

samkvæmt honum aukin trú á eigin getu (e. self-efficacy believes) sem er mikilvæg 

þroska ungra barna. Í nýju matstofunni var þess gætt að þau hefðu nóg af tækifærum til 

að reyna á getu sína án þess að þurfa að óttast mistök. Skýr rammi, sem byggður var úr 

hugmyndum þeirra sjálfra en ekki með valdboðun að ofan, og passlegar áskoranir 

stuðluðu að öryggi og auknu sjálfstrausti. Þeim virtist líða vel í nýjum aðstæðum og ég 

þóttist greina skýrt að mörg barnanna nutu sín í flæðiástandi í matartímunum. Vellíðan 

og gleði mátti greinilega sjá á myndum og myndböndum og ekki annað að sjá en að 

þarna væru þau stödd áhyggjulaus í núinu. Þau voru mjög ánægð með að geta setið og 

notið matarins með vinum sínum þvert á deildir, gjarnan í samhengi við leikinn sem þau 

voru niðursokkin í fyrr um morguninn. Þau stjórnuðu því hvaða mat þau borðuðu og 

skömmtuðu sér eftir sinni matarlyst og með því tel ég að tekist hafi að koma í veg fyrir 

neikvæðar tilfinningar sem mörg börn finna fyrir í kringum matartíma eins og fjallað var 

um í kafla 2.4 um heilbrigði og vellíðan (Hansen og Kristensen, 2017). Ég hef þegar bent 

á mikilvægi þess að barnið sé laust undan áhyggjum og kvíða til að geta notið sín og 

núinu og gleymt stað og stund í umfjöllun minni um forsendur flæðis. Samkvæmt 

greiningu minni og mati á líðan barnanna í matstofunni sjást skýr merki þess að vel hafi 

tekist að skapa börnunum tækifæri til þess að haldast í flæðinu, sem daglegt starf 

leikskólans byggir á, inn í matartímann. 

Sum börn gengu svo langt að líta á matartímann sem hluta af leiknum. Þetta viðhorf 

sá ég víða þegar ég safnaði saman gögnum úr samtölum mínum við þau. Þau töluðu um 

að þau væru að leika sér í matartímanum og matartíminn smitaðist sömuleiðis inn í 

hinn frjálsa leik. Ég sá frjálsan leik þróast yfir í leiki sem snerust um matartíma, kaffihús 

og veitingastaði enda kom ég ekki að tómum kofanum hjá þeim þegar við þurftum að 

breyta matartímanum í samræmi við sóttvarnarreglur í Covid-ástandinu. Þeirra 

hugmynd var Regnbogabúð og ég kemst ekki enn yfir hversu frábær sú hugmynd var. 

Þeim tókst að gera gott úr því að mega ekki skammta sér sjálf lengur með því að stofna 
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kaffihús. Með góðum vilja og ímyndunaraflið að vopni gátu þau skapað 

kaffihúsastemningu þar sem þau pöntuðu sér sjálf af þeim starfsmanni sem stóð 

vaktina í Regnbogabúð og varð útkoman að mínu mati stórkostleg. Þarna er ég kannski 

með allra augljósasta dæmið um það hvernig flæði í matstofu studdi við flæði í daglegu 

starfi og það sem meira er: hvernig flæði í daglegu starfi studdi við flæði í matstofu. 

5.2 Lýðræði og þátttaka barna virkt 

Mér var það strax ljóst að ég vildi byggja vinnuna sem mest á hugmyndum barnanna og 

allt frá upphafi leitaði ég til þeirra um hugmyndir og uppástungur. Þetta er 

grundvallarhugmynd lýðræðislegs leikskólastarfs enda er litið á að þau séu fullfær um 

að hafa áhrif á daglegt líf sitt og skylda okkar starfsfólks að virða réttindi þeirra 

(Corsaro, 2005, Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er tekið 

fram að líta skuli á börn sem virka borgara og þátttakendur sem eiga rétt á tækifærum 

til þess að leggja sitt að mörkum þegar kemur að því að hafa áhrif á umhverfi sitt. 

Forsenda lýðræðislegs starfs í leikskóla er að starfsfólk hafi skilning á þessum réttindum 

barna og finni leiðir sem veita börnunum tækifæri á að sýna sinn vilja og að farið sé eftir 

honum eins og hægt er. Dæmi um slíkar leiðir er t.d. að gera allan efnivið opinn og 

aðgengilegan og að stuðla að virku félagavali. (Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir). 

Dæmi um kosti þess að hafa efnivið aðgengilegan og dagskipulag flæðandi sá ég á 

því hversu vel gekk að virkja barnahópinn í þessari rannsókn. Strax í byrjun kom í ljós að 

börnin höfðu mjög sterkar skoðanir á því hvernig matstofan ætti að vera og líta út: þau 

vildu hafa hana skrautlega og kósí. Þau komu með ótal hugmyndir að skreytingum og út 

frá þessum hugmyndum barnanna settum við upp opnar smiðjur þar sem börnin gátu 

unnið að sköpun þessara hugarfóstra sinna án þvingunar og tímaramma. Í Leikborg er 

lögð áhersla á að börnin hafi aðgang að opnum efnivið sem þau sækja sér eftir sínum 

hentugleika í flæðinu og tel ég að áhersla okkar á að hafa smiðjurnar opnar og 

efniviðinn aðgengilegan hafi hjálpað mér að virkja sem allra flesta. Aðkoma þeirra var 

vissulega misjöfn en flest fundu þau tækifæri til að láta ljós sitt skína á einn eða annan 

hátt.  
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Of stífur rammi og að starfsfólk ákveði og stjórni því hvað börn eigi að gera getur komið 

í veg fyrir að börnin finni að þau eru fullgildir meðlimir í leikskólasamfélaginu (Bernstein 

(2000); Emilson, (2007)). Börnin í Leikborg eru vön flæði og að þeim sé frjálst að stjórna 

sínum leik. Það tel ég að líka hafa hjálpað til við að virkja barnahópinn eins vel og raunin 

varð. Þau þurfa ekki að beygja sig undir stífa ramma til að þóknast kennaranum og mér 

fannst ég sjá að þeirra eigið sjálfstraust og vilji væri það sem hvatti þau til virkni. Þau 

gátu komið að verkefninu á sínum forsendum þegar þau sjálf langaði til að taka þátt í 

einhverri vinnu því tengdu í samfélagi við vini sína. 

Að börnin vildu fá að „gera sjálf“ var rauði þráðurinn í gegn um þetta ferli. Stærsta 

fyrirstaða þess að hlustað sé á raddir barna í leikskólastarfi held ég að sé stundum 

viðhorf starfsfólks. Mér finnst allt of algengt að starfsfólk stjórnist of mikið í börnunum 

og ákveði fyrir þau ýmislegt sem börnin eru fullfær um að ákveða sjálf. Þar er ég 

sammála niðurstöðu doktorsverkefnis Önnu Magneu Hreinsdóttur (2010) um mikilvægi 

þess að starfsfólk taki sig á og temji sér ný vinnubrögð. Það er skylda 

leikskólastarfsmanna að efla sjálfræði barna í lýðræðislegu umhverfi og þótt það sé 

erfitt viðureignar að breyta rótgrónum venjum og viðhorfum, sem liggja sennilega oft 

að baki ofríki starfsmanna, verður ekki undan því skorast. Mér fannst ánægjulegt að sjá 

í þessari matstofuvinnu allri hversu auðvelt börnunum var að tjá sínar skoðanir og 

hversu auðvelt það getur verið að virkja börn í lýðræðislegu starfi. Ég vil m.a. skrifa það 

á að börnin í Leikborg hafa vanist starfi undir formerkjum flæðishugmyndafræðinnar. 

Þau voru vön því að hlustað væri á þeirra raddir og að þeirra frumkvæði væri velkomið. 

Í fræðilegri umfjöllun voru náin tengsl flæðis við lýðræðislegt starf undirstrikuð og hér 

finnst mér ég sjá skýr dæmi um samspil þessa tvenns. 

5.2.1 Þáttaka barna í fjölmenningalegum barnahópi 

Ein af áskorunum mínum í þessari vinnu var að finna leiðir til að virkja börn af erlendum 

uppruna í þessum fjölmenningarlega leikskóla. Þar sem sum þeirra höfðu takmarkað 

vald á skólamálinu studdist ég mikið við myndmál til að gefa þeim annað tæki til að tjá 

sig með. Stundum þurfa börn af erlendum uppruna meiri stuðning til að finnast þau 

vera hluti af hópnum og er það kennarans að skapa þeim næg tækifæri til að taka 

virkan þátt í starfinu (Saga Stephensen, 2018). Ég sá ýmislegt sem benti til að áherslan á 
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flæði í matartímanum gagnaðist börnum af erlendum uppruna. Þeim virtist mörgum 

líða mun betur í matartímanum þegar þau gátu verið í samskiptum við vini sína á sínum 

eigin forsendum. Eitt af því óvænta og skemmtilega sem gerðist í ferlinu var hvernig 

myndræn framsetning á því matskerfi sem ég sagði frá í 4.9 (Mat barnanna á 

matartímum) varð nýjum börnum sem ekki töluðu íslensku tæki til að kynnast öðrum 

börnum og til að tjá starfsfólki hvaða börnum þau langaði til að kynnast.  

Að verkefnavinnan hafi farið fram í flæðandi dagskipulagi fannst mér skapa 

grundvöll fyrir öll börn til að vera með, þótt ekki nema væri til að prófa í stutta stund að 

vinna með hinum börnunum að einhverju sem vakti sérstaklega áhuga þeirra. 

Skiljanlega fallast börnum, sem ekki skilja mál kennarans, oft hendur þegar þeim eru 

sett fyrir verkefni. Það getur augljóslega verið yfirþyrmandi og skapað óvissu og 

hreinlega ótta. Með opnum vinnustofum var frumkvæðið alltaf þeirra og þegar ekki 

felst nein skuldbinding í því að prófa eitthvað sem lítur út fyrir að vera spennandi þarf 

barnið ekki að óttast að bregðast eða mistakast. Þarna er flæðisvinna í sjálfri sér leið til 

að kalla fram raddir barna sem oft er erfitt að nálgast og í því felst frábært tækifæri fyrir 

starfsfólk til að efla sjálfstraust þeirra með athygli og jákvæðri endurgjöf. 

5.2.2 Þátttökustigi Harts 

Í 2. kafla ritgerðarinnar kynnti ég þátttökustiga Harts nokkuð ýtarlega. Þar mátaði ég 

matartímann okkar í því formi sem hann var við hin átta þrep hans og sá að hann var að 

mestu í neðstu þrepunum sem einkennast af mikilli stjórnun og litlu plássi fyrir 

frumkvæði barna og hugmyndir. Þátttöku barnanna í ferlinu sjálfu staðset ég helst á 

þrepum sex og átta. Í sjötta þrepi kemur frumkvæðið frá hinum fullorðna en kennari og 

börn taka ákvarðanir sameiginlega. Hugmyndin að breyta matartímanum kom vissulega 

algjörlega frá mér en ég fékk börnin til að taka þátt í verkefninu með mér og byggði 

útfærsluna á þeirra hugmyndum og í samvinnu við þau. Seinna í ferlinu stóðu börnin í 

áttunda þrepinu með sínar hugmyndir um veifur og blöðrur (eitthvað sem mér hefði 

aldrei dottið í hug) og ég virti þeirra hugmyndir og vann með þeim á jafningjagrundvelli 

að framkvæmdinni. 

Þegar ég met nýju matstofuna eftir sama þátttökustiga sé ég svart á hvítu hversu 

róttækar breytingarnar eru. Þátttakan fór frá því að vera á fyrstu þrepunum, nánast 
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algjörlega á forsendum hinna fullorðnu sem tóku ákvarðanir oftar en ekki fyrir börnin, 

yfir á áttunda þrepið þar sem börnin tóku frumkvæðið. Og enn á ný finnst mér ástæða 

til að gleðjast yfir kaffihúsinu Regnbogabúð sem fögru dæmi um 8. stigs þátttöku þar 

sem frumkvæðið og sköpunarkrafturinn kom frá börnunum og við fullorðna fólkið 

unnum með þeim á jafningjagrundvelli. 

5.3 Heilbrigði og vellíðan eða vellíðan og heilbrigði? 

Eins og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er heilbrigði og vellíðan barna einn 

af grunnþáttum hennar og eitt af námsviðunum fjórum. Virk þátttaka barna í 

leikskólastarfi hefur bein áhrif á vellíðan þeirra og því ber starfsfólki að vinna meðvitað 

að því að virkja öll börn til þátttöku (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2016). 

Þessi rannsókn hefði ekki orðið til nema með þátttöku barnanna í leikskólanum 

Leikborg. Þau höfðu gríðarlega margt til málanna að leggja og höfðu mjög ákveðnar 

skoðanir á því hvernig þau vildu sjá matstofuna og matartímann þróast. Þau höfðu 

mikinn áhuga á verkefninu og voru yfirleitt mjög spennt fyrir því að segja sína skoðun og 

taka þátt í verkefnum tengdum matstofunni. Þessi áhugi og gleði rímar vel við 

niðurstöður Söru Margrétar og Bryndísar Garðarsdóttur (2016b) sem ég fjallaði um í 2. 

kafla: þegar leitað er eftir viðhorfum barna og þeim er treyst til ákvarðanatöku líður 

þeim betur. 

Áhugavert er að velta fyrir sér niðurstöðum doktorsverkefnis Stine Roselund Hansen 

(2016). Þar veltir hún því fyrir sér hvers vegna starfsfólk leikskóla leggi svona ríka 

áherslu á borðsiði í matartímum og hvers vegna reglur á borð við að það þurfi að 

smakka allt eða það þurfi að klára eina tegund að mat til þess að mega fá meira af öðru 

séu svona algengar. Þegar kom að innleiðingu matstofunnar fann ég sterkt að starfsfólk 

átti erfitt með að gefa eftir ákvörðunarréttinn til barnanna. Einnig var áberandi að 

starfsfólk leikskólans tók oft fram fyrir hendurnar á börnunum þegar kom að því að 

leyfa þeim að skammta sér mat sjálf. Í könnun sem ég gerði meðal barnanna á 

Málaradeild og Kubbadeild kom skýrt fram að þau vilja fá að „gera sjálf“. Þau vilja 

skammta sér matinn sjálf á diskinn og hafa val um hvað af hlaðborðinu þau fengu sér. 
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Hvaðan kemur þessi mótstaða starfsfólksins og áhersla þeirra á reglur á siði framar 

ánægju og gleði barnanna yfir því að fá að vera sjálf við stjórnvölinn? 

Samkvæmt minni reynslu sveltur ekkert barn ef því finnst hádegismaturinn vondur. 

Miklar líkur eru á að það borði þá vel í morgunmatnum eða kaffitímanum auk þess sem 

þau geta gengið í ávexti á morgnana. Það eru kannski til undantekningar en sjaldnast 

snýst ofuráhersla fullorðinna á að koma vissum mat í börn á vissum tímum um 

raunverulega heilsufárslega vá. Ég er á þeirri skoðun að þetta sé að einhverju leyti byggt 

á því hvernig hinir fullorðnu voru sjálfir aldir upp. Þeir voru sjálfir margir látnir klára af 

disknum sama hvað öllu leið og jafnvel píndur ofan í þá matur sem þeim fannst vondur. 

Í stað þess að velta því fyrir sér hvort þetta sé góð leið til að stuðla að þroskuðu 

sambandi barns við mat og matartíma virðist þessum venjum og siðum fleytt áfram í 

hugsunarleysi kynslóð fram af kynslóð. 

Samkvæmt Hansen og Kristensen (2017) veldur þessi stífa áhersla á að barnið borði 

alltaf vel börnum með litla matarlyst stundum vanlíðan og þeim fannst starfsfólk 

hreinlega draga tilfinningar þeirra og dómgreind í efa. Það er ekki beinlínis valdeflandi 

reynsla og spurning hvað við teljum okkur vinna með þessu. Nýlegar rannsóknir hafa 

sýnt að svona vandamál geta frekar versnað en lagast ef þrýst er um of á barnið í 

matartímanum (Sepp, Abrahamsson & Fjellström 2006). Mig langar í þessu samhengi til 

að bera saman tvö börn sem brugðust með mjög ólíkum hætti við meira frjálsræði í 

matartímanum okkar. Bæði borðuðu lítið í matartímunum fyrir rannsókn en á meðan 

annað barnið fór að borða mun betur eftir að það fékk að skammta sér sjálft voru engar 

breytingar að sjá á matarlyst hins. Ég tel að hluti vandamáls seinna barnsins í dæminu 

sé að áhyggjufullir foreldrar þess vildu ræða daglega fyrir framan barnið hversu vel eða 

illa það hefði borða í hádeginu þótt auðvitað geti ég ekkert fullyrt um það. En engin 

dæmi sá ég um að barn missti áhugann á mat eða hætti að borða í kjölfar breytinganna 

svo ég fullyrði að engum varð meint af auknu frjálsræði. 

Það er góð spurning hvers vegna við leggjum svona mikla áherslu á að farið sé eftir 

reglum og borðsiðum í matartímanum en að lítum ekki á þennan tíma sem stund sem 

snýst um að vera í núinu þar sem börnin fá að njóta samverunnar og maturinn gefi 

þeim ánægju. Mér þykir nefnilega ekki ólíklegt að ef við setjum vellíðan barna í fyrsta 

sæti og þá fylgir heilbrigði iðulega með. 
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5.4 Hugleiðing 

Það er margt sem ég tek með mér út þessari rannsókn sem ég tel að muni nýtast mér í 

starfi með börnum. Að mínu mati gekk verkefnið framar björtustu vonum þrátt fyrir 

óvæntar áskoranir á borð við heimsfaraldur sem enginn gat séð fyrir. Ein þeirra 

áskorana sem ég stóð frammi fyrir í upphafi verkefnis var leikskólahúsnæðið. 

Leikskólinn sem starfendarannsóknin var framkvæmd í er í þrem aðskildum húsum og í 

engu þessara húsa er eiginlegur matsalur. Starfendarannsóknin fór öll fram í einu 

þessara húsa, gömlu timburhúsi á þrem hæðum sem ekki var byggt sem leikskóli. Þeir 

leikskólar sem ég hafði skoðað í undirbúningi verkefnisins voru báðir með sérstakan 

matsal þar sem börnin gátu matast í og farið svo aftur í sín verkefni. Við þurftum að 

gera okkur að góðu að nýta leikrými barnanna undir matstofuna okkar. 

Matartímar barna í leikskólum er lítið rannsakað efni og ég tel að mín rannsókn geti 

nýst leikskólum sem vilja breyta og endurhugsa sína matartíma. Í henni set ég fram 

hugmyndir að því hvernig hægt er að vinna verkefni sem þetta í samvinnu við 

barnahópinn og þær geta nýst sem innblástur og leiðbeiningar. Þótt 

starfendarannsóknin hafi öll farið fram í einni af þremur starfstöðvum leikskólans 

Leikborgar sé ég vel hvernig hún getur nýst í hinum starfsstöðvunum. Innan skamms 

mun svo leikskólinn sameinast í eina leikskólabyggingu sem hönnuð er sérstaklega með 

flæðandi dagskipulag í huga og það er svo sannarlega mín von að rannsóknin geti verið 

leiðarljós í starfinu þar. 

Stærsta áskorunin var þó hvorki óhentugt húsnæði né heimsfaraldur heldur rak ég 

mig snemma á erfiðleika sem tengdust viðhorfum starfsfólks. Sumt starfsfólk átti mjög 

erfitt með að gefa eftir ákvörðunarréttinn til barnanna. Þessa tregðu skýri ég að 

einhverju leyti með því að við sem vinnum í leikskóla erum oft í þeim gír að við þurfum 

bara að drífa hlutina af til að láta daginn ganga upp. Engu að síður held ég að þessi 

tregða eigi sér mun dýpri rætur. Þetta ræddi ég hér í umræðukaflanum um heilbrigði og 

vellíðan og þetta hefði ég áhuga á að fara dýpra í. Að mínu mati er engin ástæða til þess 

að ríghalda í venjur og siði sem ég fæ ekki séð að séu nokkrum til gagns. Er virkilega 

mikilvægara að börn innbyrði tiltekið magn hitaeininga og bætiefna í máltíð en að 

borðhaldið sé skemmtilegt og að börnin fái að vera meira við stjórnvölinn eins og þau 

sýndu svo skýran vilja til í þessari rannsókn? Það væri fróðlegt rannsóknarverkefni að 
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kanna hvað liggur að baki þessu viðhorfi margra starfsmanna því mig grunar að víða sé 

viðhorfið ekki mótað af öðru en hefðum, vana og skorti á ígrundun. 

5.5 samantekt 

Nú hef ég farið yfir öll helstu atriði rannsóknarinnar og lýst vinnunni frá ýmsum hliðum 

og tel mig hafa svarað með skýrum hætti rannsóknarspurningunum þrem:  Hverjar eru 

hugmyndir barna um þátttöku sína í matartímanum í matstofu í leikskóla? Hvernig get 

ég nýtt hugmyndir barnanna í að þróa matstofuna áfram? og Styður flæði í matstofu 

við flæði í daglegu starfi? Í 4. kafla fór ég yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þaðan 

fékk ég góð svör við fyrstu tveim spurningunum. Margt úr þeim kafla gæti nýst í öðrum 

leikskólum sem hugmyndir í undirbúningi breytinga, ekki aðeins þeim leikskólum sem 

hyggjast endurskoða matartíma sinna heldur öllum þeim sem hafa áhuga á að færa 

vinnubrögð sín til lýðræðislegri hátta. 

Í umræðunum í 5. kafla hef ég síðan rökstutt að vissulega sjái ég ótal merki þess að 

flæði í matstofu styðji við flæði í daglegu starfi. Í gegnum þessa greiningu á starfinu hef 

ég styrkst í trú minni á kosti þess að innleiða flæði í leikskólastarf. Flæði styður ekki 

aðeins beinlínis við leikinn sem slíkan heldur sé ég skýr tengsl á milli flæðis og eflingar 

lýðræðislegs leikskólastarfs. Í lýðræðislegu leikskólastarfi er lögð áhersla á valdeflingu 

barna og til að tryggja börnum vellíðan á leikskólanum er mikilvægt að styrkja þau í trú 

sinni á eigin kraft og getu. Sjálfsöruggu barni líður vel og ánægt og öruggt barn á 

sjaldnast í erfiðleikum með að hverfa á vald hugarflæðis í frjálsum leik. Þetta sé ég allt, 

flæði, lýðræði og vellíðan, tvinnast saman í gegnum þetta verkefni og styðja hvert undir 

annað.  
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6 Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég greint frá ferlinu sem ég fór í gegnum í samvinnu við börnin á 

Málara- og Kubbadeild til að breyta matartímanum í leikskólanum Leikborg í matstofu. 

Hugmyndina fékk ég í starfsnámi á fyrra ári námsins þegar ég var nemi í leikskólanum 

Rauðhól. Þar sá ég hversu vel þeim tókst að hafa matartímana sína á forsendum 

barnanna. Upp frá því kynnti ég mér einnig starfið á Aðalþingi. Þar er starfrækt 

matstofa og var hún hluti þróunarverkefnis sem var unnið um matarmenningu. Í 

matstofu þar ganga börnin til hlaðborðs og lögð er áhersla á að matartíminn sé jákvæð 

upplifun fyrir þau. Eins og farið hefur verið í saumana á voru aðstæður á Leikborg aðrar 

en á Rauðhóli og Aðalþingi en við fundum góðar leiðir til að skapa okkar eigin matstofu. 

Það er ótrúlega skemmtilegt ferðalag að fara í gegnum svona verkefni á forsendum 

barnanna og sjá hvaða skoðun þau hafa á hlutum eins og matartíma sem hefur í 

gegnum tíðina líklega verið kennarastýrðasta athöfn dagsins. 

 Við höfum öll mismunandi matarsmekk, stór sem smá. Mér fannst svo sterk sagan 

sem einn starfsmaður sagði mér á deildarfundi þegar matartími barnanna var ræddur. 

Starfsmaðurinn elskar ekki kartöflur eins og hann orðaði það. Í minningunni var 

kartöflum alltaf stappað við fiskinn í leikskólanum og hann hafði ekki val um annað en 

að borða þær. Þar af leiðandi hætti honum að finnast fiskur góður því fiskinn tengdi 

hann bara við kartöflur. Það var ekki fyrr en að hann varð fullorðinn að hann fór að geta 

notið fisks upp á nýtt. Því þá hafði starfsmaðurinn val. En ekki þegar hann var barn. 

Börnin á Leikborg höfðu svo sannarlega líka mismunandi matarsmekk og vildu að 

hlustað væri á hvernig mat þau vildu fá að borða í leikskólanum. 

Þessi rannsókn sýnir mikilvægi þess að við hlustum á raddir barnanna sem eru í 

okkar umsjón. Þau vilja fá að hafa ákvörðunarrétt þegar kemur að matartímanum. Það 

sem kom einnig fram þegar ég rýndi í gögnin var að sumt starfsfólk átti erfiðara með 

breytinguna en ég átti von á. Það sýnir að mínu mati hversu miklu máli menntun og 

fagmennska skipta þegar kemur að lýðræðislegum vinnubrögðum með börnum. 

Mikilvægi þess að rannsaka starfshætti sína og geta bent á hvað sé gott og hvað mætti 

mögulega betur fara verður seint ofmetið og það er nauðsynlegt í lærdómssamfélagi 

allra leikskóla. Von mín er sú að þessi rannsókn muni nýtast öðrum sem eru að velta 
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fyrir sér breyttum starfsháttum þegar kemur að matartíma barna. Börnin í Leikborg 

hafa sagt sína skoðun og mér þykir líklegt að hún endurspegli skoðun annarra barna. 

Starfsfólki leikskóla ber að valdefla börn og stuðla að jafningjamenningu þeirra. 
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Viðauki A : leiðarljós til að hafa í matstofu 

-Flæði í matartíma- 

Matstofa 

• Tvö hlaðborð eru í boði, eitt inni á Málaradeild og eitt frammi á gangi við 

eldhúshurð. 

 

• Börnin koma 2-3 í einu úr samveru og fá sér á diskinn það sem þau vilja borða-

það er þeirra val hvað þau setja á diskinn en kennari má að sjálfsögðu hvetja 

barnið í að smakka/prufa matinn en að lokum er það val barnsins hvað það gerir. 

 

 

• Barnið velur sér svo sæti þar sem það vill sitja hverju sinni, það er í boði fyrir öll 

börnin í Leikborg að fara á milli deilda og listasmiðju og finna sér sæti. 

 

• Eftir að barnið hefur lokið við að borða gengur það frá á matarvagninn og fer og 

finnur sér bók að skoða á meðan beðið er eftir að matartíminn klárist hjá öllum 

börnunum. 

 

 

• Ef barn er lengi að borða matinn þá er það í lagi, barnið fær þann tíma sem það 

þarf og kemur svo í lesstund ef hún er byrjuð. 

 

• Eftir að barnið er búið að ganga frá má það meta hvernig það borðaði sjálft með 

því að setja mynd af sér fyrir neðan mynd af disk sem sýnir lítinn mat á disk, vel 

útilátinn disk og mjög vel útilátinn disk. 

 

• Kennarar meta hvar og hvort matarborðin þurfi stuðning fullorðins, það er í lagi 

ef allt gengur vel að það séu bara börn við matarborðið. 

 

 

Með því að innleiða flæði í matartíma er verið að ýta undir sjálfstæði 

barnanna og valdeflingu þeirra og stuðla að jafningjamenningu 
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Viðauki B:  Tölvupóstur sendur vegna leyfis til að nota 
mynd af barni.  

 

 

Sæl xxxxx , 

Ég er að skrifa meistararitgerð um breytingar á matartíma barnanna yfir í matstofu og 

þeirra sýn á það. Ég hef gefið leikskólanum og börnunum önnur nöfn svo gögnin séu 

órekjanleg. Ég styðst þó við mynd þar sem barnið þitt sést og bið því um leyfi til að fá að 

nota myndina. Myndin sést hér: 

 

Kær kveðja, Ösp. 

 

God morning xxxxx, 

I am writing a master's thesis on changes in children's mealtimes and their views on it. I 

have given the kindergarten and the children other names so that the data is 

untraceable. However, I use picture where your child is seen and ask permission to use 

the picture. The picture is here: 

 

Best regards, Ösp. 

 


