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ÁGRIP 

Leikur er aðaliðja barna og er þeim nauðsynlegur til að ná alhliða þroska og þróa 

félagsleg tengsl. Leikur er einnig mikilvæg leið til að þróa hæfileika barnanna og kunnáttu 

þeirra um samfélagið auk þess sem hann hefur það hlutverk að þróa sköpunarhæfileika, greind 

og tilfinningar. 

Fræðimönnum ber saman um að leikur einkennist einkum af innri löngun og 

áhugahvöt og hafi fyrst og fremst þann tilgang að veita ánægju og vellíðan. Iðjuþjálfun byggir 

á þeirri trú að heilsa eflist með þátttöku í vinnu, leik eða tómstundaiðju og við eigin umsjá. 

Æskilegt er að vera líkamlega virkur í æsku og fram á fullorðinsár þar sem sýnt hefur verið 

fram á að líkamleg virkni á barnsaldri, til dæmis við leik, minnkar líkur á sjúkdómum og 

dregur úr hrörnun síðar meir á ævinni.  

Rannsóknin beinir sjónum sínum að leik 9 – 12 ára barna og er tilgangur hennar 

annars vegar að fá mynd af leik íslenskra barna og hins vegar að athuga hvort munur sé á leik 

barna í dreifbýli og þéttbýli. Til að afla upplýsinga um leik þeirra var Áhugalisti barna sem er 

íslensk þýðing matstækisins Pediatric Interest Profile lagt fyrir börnin. Notað var úrtak úr 

einum skóla í þéttbýli og einum skóla í dreifbýli. Skólarnir voru valdir með hentugleikaúrtaki 

og urðu Brekkuskóli á Akureyri og Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit fyrir valinu. Úrtakið var 

123 nemendur í 4. – 6. bekk og var einn bekkur valinn úr hverjum árgangi með 

handahófsúrtaki. Svarhlutfallið var 99,2%. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð og var 

lýsandi tölfræði beitt við úrvinnslu gagna. Niðurstöður sýndu að vinsælustu leikirnir voru að 

vera með vinum, horfa á sjónvarp og fara í sund og lítill munur var á leikjum barna í þéttbýli 

og dreifbýli.  

Lykilhugtök: Dreifbýli, iðja, iðkun leikja, leikur, matstæki og þéttbýli. 
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ABSTRACT 

Play is a child’s most important occupation and essential for general development and 

social integration. Play is also important for developing abilities and societal skills and 

performs an important role with the development of children’s creativity, intelligence and 

emotions. 

Researchers agree that play is characterized by motivation of an inner need and is 

primarily undertaken for the child’s own pleasure and satisfaction. Occupational therapists 

believe that participation in work, play, leisure and activities of daily living promote good 

health. Remaining physically active throughout both child- and adulthood has been found to 

reduce the probability of diseases and degeneration in later life.  

The purpose of this research was to look at children and play between the ages of nine 

to 12 years, firstly to gain insight into how Icelandic children play and secondly, to find out a 

possible difference in play between children living in rural as opposed to urban areas. Data 

were collected using the Icelandic version of the Pediatric Interest Profile. The sample schools 

were chosen by convenience and a total of 123 pupils came from an urban school in Akureyri 

and a rural school in Eyjafjörður. One class from each year (fourth, fifth and sixth grade) was 

randomly picked at each school. The response rate was 99,2 %. The method of research was 

quantitative and descriptive statistics were used for processing data. Research results showed 

that hanging out with friends, watching television and going swimming were the most popular 

activities. There was only a marginal difference between activities preferred by children in 

rural and urban areas. 

Key words: Assessment tool, occupation, play, rural areas, urban areas. 
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