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Útdráttur
Leikföng eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Hlutverk þeirra er líka margþætt og getur verið allt frá 
því að gleðja augað og til þess að hjálpa börnum að ná ákveðnum þroska. Mismunandi leikir og 
leikföng efla ólíka þætti í þroska barna. Hér fjalla ég um leikföng, leiki og  hinar ýmsu hliðar þeirra 
og hversu misjöfnum og fjölbreyttum tilgangi þau þjóna. Það er í eðli manna að leika sér. Fyrsti 
leikur ungabarns er að reyna að grípa í fingur og hár þess sem heldur á því heldur. Leikur hjálpar 
mannfólki við að ná félagslegum og vitsmunalegum þroska. Spendýrum almennt er eðlislægt að 
leika sér, hjá þeim gegnir leikur því hlutverki að kenna þeim að bjarga sér, afla fæðu og læra að 
hegða sér meðal annarra dýra. Við höfum ekki alltaf haft leikföng í þeirri mynd sem við þekkjum í 
dag, en samt hefur maðurinn alltaf fundið sér eitthvað til að leika sér með. Ég held að fólk í dag ætti 
einmitt að reyna að sjá leiki og leikföng út úr því sem er í náttúrunni. Leikur á að snúast um frelsi, 
sköpun og ímyndun. Hér á eftir verður lögð áhersla á leikföng sem leyfa ímyndunarafli barna að 
njóta sín og gefur þeim frelsi til að leika sér, hverju og einu á sinn einstaka hátt. Einng fjalla ég um 
hönnun og hönnuði leikfanga og stuttlega um öryggi og hvað þarf að hafa í huga við efnisval.
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Inngangur 

Amma mín sagði oft: „Það þýðir ekki að vera að kaupa endalaust af dóti og drasli fyrir börnin, þau 
verða bara rugluð af þessu og fá strax leið á þeim. Þið verðið bara að nota ímyndunaraflið og leika 
með það sem hendinni er næst.“ Svo tók hún það sem hendi var næst, snéri því í hringi og lék með 
það fyrir börnin, sem höfðu gaman af. Hún lifði tímana tvenna og vissi því án efa hvað hún var að 
segja. Hún fæddist árið 1919 og ólst upp í torfbæ í Unaðsdal við Ísafjarðardjúp. Þar voru engin 
tilbúin leikföng að hafa heldur bara það sem náttúran gaf af sér. Þessi orð ömmu minnar vöktu mig 
til umhugsunar og ekki síst þar sem margt af því sem ég hef gert í hönnunarnámi mínu tengist 
börnum og leikjum á einn eða annan hátt. Það var því ekki úr vegi að ég skrifaði lokaritgerðina 
mína við Listaháskóla Íslands um leikföng. Ég hef alla tíð verið afskaplega hrifin af börnum, 
skemmt mér við að passa þau og leika mér með þeim. Það er svo margt heillandi við heim 
barnanna; þau eru hrein og bein og koma til dyranna eins og þau eru klædd. 
Menn sem og önnur spendýr hafa alla tíð leikið sér, en ekki alltaf með leikföngum. Hver er 
tilgangur þeirra og þurfum við á leikföngum að halda? Hvaða áhrif hafa þau á okkur, skipta þau 
máli, erum við betur eða ver sett án þeirra? Er alveg sama hvernig leikföng börn leika sér með?  
Skiptir gerð þeirra og útlit máli? Þessum spurningum verður ekki svo auðveldlega svarað en hér á 
eftir ætla ég að velta fyrir mér hinum ýmsu atriðum sem tengjast leikjum og leikföngum barna. Ég 
byrja á að velta fyrir mér gildi og nauðsyn leiks fyrir alhliða þroska barna. Því næst velti ég fyrir 
mér hlutverki og mikilvægi leikfanga. Hver gætu talist þroskavænleg og hvers konar leikföng teljist 
góð fyrir ímyndunarafl barna. Síðan fjalla ég um þrjú leikföng sem mér finnast bæði falleg og 
gæðaleg. Þegar ég tala um gæði á ég ekki einungis við efnisleg gæði, heldur það að þau leyfi 
barninu að ráða ferðinni í leiknum. Þar næst er komið að því hvað mér finnst góð hönnun þurfa að 
hafa og hverju, hönnuðir sem hanna fyrir börn, þurfa að vera vakandi fyrir. Loka umfjöllunin er um 
öryggi og hvað þarf að hafa í huga við efnisval þegar hannaðir og keytpir eru hlutir fyrir börn, en 
þar er að ýmsu að huga. 



Gildi leiks fyrir þroska barna
Leikur er mikilvægur og þá sérstaklega fyrir börn, um það verður ekki deilt. Hann gegnir stóru 
hlutverki í þroska þeirra og er nauðsynlegur fyrir þau til að vaxa og dafna eðlilega. 

 Fyrstu vikurnar eftir fæðingu, þegar börn byrja að stilla augun til að geta 
 séð hluti sem hreyfast, upplifa þau sinn fyrsta leik við það að reyna að ná 
 að grípa í fingur, andlit eða hár á manneskjunni sem heldur á þeim. 
 Sálgreinirinn D. W. Winnicott kallar þessa upplifun, sem oftast á sér stað
 milli móður og barns, fyrsta leikinn sem börn leika. Fingur, andlit og hár
 móðurinnar verða að leikföngum. Þessi náttúrulegi og meðfæddi hæfileiki
 barna til að leika sér er nauðsynlegur fyrir tilfinningalegan, vitsmunalegan 
 og líkamlegan þroska þeirra, og leikföng eru mikilvæg til að ná árangri í 
 þeim efnum. Flækjustig leikja hjá ungabörnum eykst næstum dag frá degi 
 og í kjölfarið þjálfast öll skynfæri. Við þetta þróast vitsmunaleg og líkamleg 
 hæfni þeirra.1 

Enda er það oft hin besta skemmtun nýbakaðra foreldra að fylgjast með litla kraftaverkinu sínu taka 
framförum á degi hverjum. Samanborið við dýr, sem leika sér til að auka færni og leikni, svo sem 
við að veiða sér til matar og hvernig á að hegða sér meðal annarra dýra, gegnir leikur miklu 
víðtækara hlutverki hjá mannfólkinu. Leikur stuðlar að vitsmunalegum og félagslegum þroska 
barna, þau nota hann til að læra á lífið og öðlast þekkingu.2 Leikir barna eru mjög mismunandi og 
hafa þar af leiðandi mismunandi áhrif. Þegar börn klæða sig upp og eru í hlutverka- og 
þykjustuleikjum kennir það þeim t. d. að hugsa á óhlutbundinn hátt og setja sig í spor og aðstæður 
annarra. Börn þurfa t. d. oft ekki meira en einfaldan hatt til að lifa sig inn í og bregða sér í hin ýmsu 
hlutverk, t. d. lögregluþjóns, kúreka eða flugmanns. Þegar þau leika sér með brúður þroskar það 
hæfileika þeirra til að segja frá og hvetur þau til umönnunar. Oft eru það einföldustu leikirnir sem 
hafa hvað mest örvandi áhrif, eins og t.d. leikur með kubba, en hann gerir börnum mögulegt að gera 
tilraunir með rök- og eðlisfræði og lausnir.3 Sjálfur leikurinn gerir það að verkum að heimur 
barnanna verður í þeirri stærð sem þau ráða við og geta stjórnað.4 Sálfræðingurinn Erik H. Eriksson 
1902-1994 tók meira að segja svo djúpt í árinni að segja: „Barn sem ekki getur leikið sér verður að 
fullorðinni manneskju sem ekki getur unnið.“5 Hér getur hver dæmt fyrir sig, en fræðimenn í 
uppeldismálum barna eru allir á eitt sáttir um mikilvægi leiks fyrir þroska barna.

1 Deborah Jaffé, The history of Toys: from spinning tops to robots, Sutton Publishing Limited, United Kingdom, 2006, bls. 1. In the first weeks after 
birth, when babies start to focus their eyes on moving objects, they encounter their first play experiences when they grasp the finger, face and hair of 
the person who is holding them. The psychoanalyst D.W.Winnicott calls this experience - usually between baby and mother - the first playground. 
The mother´s fingers, face and hair become the playthings. The innate ability to play is essential for the emotional, physical and intellectual 
development of children.

2 Alexander Von Vegesack, Lucy Bullivant, KID SIZE: The material world of childhood, Vitra Design Museum, Skira editore, Mílanó, 1997, bls. 62. 

3 Heimasíða Kids Products @suite 101, sótt 14. nóvember 2011,
<http://claudia-m-lenart.suite101.com/toys-that-inspire-a-childs-imagination-a78077 >.

4 Alexander Von Vegesack, Lucy Bullivant, KID SIZE: The material world of childhood, Vitra Design Museum, Skira editore, Mílanó, 1997, bls. 63. 

5 Sama rit, bls. 62. Its importance is such that Erikson has claimed that a child who cannot play will become an adult who cannot work. (Erikson 
1963)

http://claudia-m-lenart.suite101.com/toys-that-inspire-a-childs-imagination-a78077
http://claudia-m-lenart.suite101.com/toys-that-inspire-a-childs-imagination-a78077


Hlutverk og mikilvægi leikfanga
Í leik mannfólksins nú á dögum hafa leikföng stóru hlutverki að gegna en þau eru eins misjöfn og 
þau eru mörg. Leikföng sem sögð eru opin í báða enda, eru leikföng sem geta verið meira en einn 
hlutur í senn; hlutur sem virkjar ímyndunarafl barnsins, og þannig ákvarðast það með mismunandi 
börnum hvað hann er hverju sinni. Þau henta jafnt strákum sem stelpum á öllum aldri. 
Það er oftar en ekki hlutverk foreldra, ættingja og vina, að velja leikföng fyrir yngstu kynslóðina, 
alla vega þangað til börnin fara að hafa skoðanir á því hvað þau vilja leika sér með. Kannski er það 
skrítið því sumir segja að um leið og manneskja eignist barn, gleymi hún því hvað það er að vera 
barn, og því kannski ekki í bestu stöðunni til að velja hluti fyrir það. Þetta hlutverk er mikilvægt 
eins og öll önnur sem tengjast börnum og uppeldi þeirra. Þegar valin eru leikföng fyrir börnin er 
ýmislegt sem þarf að hafa í huga og margar gildrur sem hægt er að falla í. Hér fyrir neðan er 
upptalning, alls ekki tæmandi, sem foreldrar geta nýtt sér við kaup, og hönnuðir ættu að geta nýtt 
sér við hönnun á leikföngum. Því hönnuðir sem hanna leikföng bera líka heilmikla ábyrgð. Þeir eru 
ekki aðeins hanna útlit á einhverjum hlut, heldur leikfang sem kemur til með að hafa áhrif á barnið 
sem leikur sér með það. Gott er að leitast við að velja leikföng sem stuðla að þroskandi lærdómi 
í gegnum leikinn og auka náttúrulega hæfni barna til að nota hugmyndaflugið. Ennfremur leikföng 
sem hjálpa þeim að prófa sig áfram með hugmyndir og leysa sjálf úr „vandamálunum“ sem 
skapast í leiknum með sínum eigin lausnum. Líka leikföng sem stuðla að jákvæðum félagslegum 
leik og fá börn til að vinna og leika sér saman, t. d. boltar, kubbar og búningar. Það hjálpar þeim 
að læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Svo er einnig gott að velja leikföng sem eru 
upplýsandi, og geta hjálpað börnum að þróa skilning á hinum ýmsu hlutum og hvar þau passa 
inn í hinn stóra heim.
Foreldrar og forráðamenn ættu að forðast að láta börn sín eiga of mikið dót. Það skapar ringulreið 
og herbergi stútfull af leikföngum og dóti geta jafnvel fælt frá. Til að forðast ofsöfnun á dóti er 
tilvalið að fara í gegnum hlutina með börnunum og taka til hliðar það sem ekki er verið að nota, eða 
vekur ekki áhuga lengur, og setja í geymsluna eða gefa til góðgerðarmála. Það reynist líka oft vel að 
sýna börnum leikföng sem hafa farið í geymsluna aftur síðar, því þá virka þau sem ný og spennandi. 
Einnig finnst mér að foreldrar ættu að reyna að gefa sér tíma til að „föndra“ og „smíða“ leikföng 
með börnunum sínum úr alls kyns hlutum sem falla til í hinu daglega lífi, t.d. umbúðum. Því hlutir 
sem börn fá að taka þátt í að gera sjálf skipa allt annan sess í lífi þeirra en það sem þau fá upp í 
hendurnar. Ef ég hugsa til baka er þetta engin spurning, gríma sem ég föndraði úr pappa með 
mömmu minni og þvottavél úr pappakassa sem hún bjó til fyrir mig koma oft upp í hugann þegar ég 
rifja upp hvað mér þótti vænst um af leikföngum mínum. Við megum heldur ekki gleyma 
tímalausum leikföngum eins og legg og skel.

 



 Sú var tíðin að íslensk börn í sveitum landsins léku sér að leggjum og skeljum 
 og beisluðu hugmyndaflug sitt til þess að búa til óskaveröld sína með viðfangs–
 efnum fullorðinsáranna. Þegar ég fór fyrst í sveit barn að aldri kynntist ég því 
 hvernig sveitabörnin notuðu kindakjálka sem ímyndaðan búfénað í leikjum sem
 gátu enst heilu dagana.
 Þessir leikir voru í raun þjálfun og undirbúningur fyrir lífið og höfðu tvennt 
 fram yfir kennslu í formi ítroðslu: Leikirnir voru sjálfsprottnir og virkjuðu 
 og þroskuðu það ímyndunarafl sem er nauðsynlegt fyrir hæfileikann til að 
 hafa frumkvæði og finna upp hluti. Af því að þetta voru leikir voru þeir 
 skemmtilegir jafnframt því sem þeir voru þroskandi og uppbyggilegir.6

Hér er önnur upptalning, án þess þó að hún sé hin eina rétta, en þetta er það sem mér finnst að 
foreldrar og uppalendur ættu að reyna að forðast þegar leikföng eru valin:
- Að það sé bara hægt að leika sér með hlutinn á einn veg, og allir noti hann eins.
- Að hluturinn krefjist lítils af barninu, það þurfi kannski bara að ýta á einn hnapp og bíða svo og sjá 
hvað gerist.
- Að það leiki leikinn fyrir börnin, þau fá ekki sjálf að rannsaka og prufa sig áfram.
- Að leikfangið hvetji börn til að horfa á sjónvarp og spila tölvuleiki, t.d. hlutir sem merktir eru í 
bak og fyrir með teiknimyndapersónum.
- Að hluturinn stuðli að kyntengdri hegðun, segi stelpum hvað sé „rétt“ að þær geri, og þá 
væntanlega líka hvað sé „rangt“, og aðskilji þannig stelpur og stráka með sérflokkuðum leikföngum 
fyrir hvort kyn um sig. Það sama á við um stráka.
- Að leikfangið sé ekki sama gamla tuggan, eða þeim mun verra, eftirlíking af henni.
- Leikföng og leikir sem fela í sér samkeppni ættu ekki að vera ofarlega á listanum; það kennir 
börnum að leikfélagar þeirra séu andstæðingar og það að vinna sé aðalmarkmiðið.7

6 Heimasíða Ómars Ragnarssonar, sótt 9. janúar 2012, 
<http://omarragnarsson.blog.is/blog/omarragnarsson/entry/282644/>.

7 Heimasíða Truce Teachers, sótt 15. nóvember 2011, 
<http://www.truceteachers.org/docs/T_Guide_web_10.pdf >.

http://omarragnarsson.blog.is/blog/omarragnarsson/entry/282644/
http://omarragnarsson.blog.is/blog/omarragnarsson/entry/282644/
http://www.truceteachers.org/docs/T_Guide_web_10.pdf
http://www.truceteachers.org/docs/T_Guide_web_10.pdf


Flækjustig leikfanga
Öðru þarf einnig að gefa gaum, það er svokallað flækjustig. Það getur verið mjög misjafnt eftir aldri 
og þroska barnsins hvað hentar. Þegar rætt er um flækjustig er átt við hversu flókin eða einföld 
samsetning leikfangsins er. Hversu „læsilegt“ leikfangið er getur haft áhrif á notkun barnsins á því. 
Sé flækjustigið of hátt er leikfangið í raun of flókið og barnið túlkar það sem ofhlaðið eða óreiðu. 
Við slíkar aðstæður getur verið erfitt að skilja leikfangið og það getur valdið óöryggistilfinningu eða 
uppgjöf. Sé flækjustigið hins vegar of lágt getur börnum fundist leikfangið of einfalt eða einsleitt. 
Þá er áreitið frá leikfanginu of lítið og vekur ekki áhuga. Hér er það hinn gullni meðalvegur sem er 
bestur eins og víðar, og að þekkja barnið og vita hvað höfðar til þess hverju sinni. Flest börn langar 
til að vera eldri en þau eru og ef þeim finnst eitthvað krúttlegt eða barnalegt er það í huga þeirra 
ætlað yngri börnum, og fellur líklega ekki í kramið.8

Framþróun í leikfangahönnun hlýtur að einhverju leyti að vera komin til vegna foreldra sem vilja 
eyða meiri tíma með börnum sínum, og eru þar af leiðandi meðvitaðri um umhverfi barna sinna, 
hverju þau hafa gaman af og hvað vekur áhuga þeirra. Fyrir foreldra, sem er annt um að börn þeirra 
þroskist í leik með góðum leikföngum, getur leikfang hvort sem það er dúkka eða tölvuleikur verið 
allt í senn tól sem kennir, þroskar og gleður, í staðinn þess að vera einungis afþreying. Foreldrar 
hafa oft á tíðum litla þolinmæði gagnvart lélegum og illa gerðum hlutum þegar börnin þeirra eiga 
hlut að máli. Margir þeirra ætlast til þess að þau sjálf geti stundum eða að einhverju leyti haft 
gaman af leikföngunum sem börn þeirra leika sér með, eða að minnsta kosti að þau veki áhuga 
þeirra á einhvern hátt. Samt vita foreldrar og sætta sig við að það verða alltaf einhverjir ákveðnir 
hlutir og leikföng, sem börnin vilja ólm eignast, sem koma hvorki til með að stuðla að þroska 
barnsins né höfða á nokkurn hátt til foreldranna.
Þó að foreldrar skipti sér í auknum mæli af hlutum sem börnin þeirra leika sér með, verða börnin 
sjálf samt alltaf bestu dómararnir; skynjun þeirra, upplifun og tilfinningar eru ekki litaðar af margra 
ára reynslu. Þau verða heilluð ef varan og upplifunin af henni er góð. Því þýðir sjaldan að rökræða 
við þau eða reyna að fá þau til að líka við eða leika sér með eitthvað sem þau hafa ekki áhuga á. 

 Það væri kannski hægt að blekkja þau einu sinni, en alls ekki tvisvar. Það er
 mögulegt að ná athygli þeirra með glingri og loforðum, en ef varan
 uppfyllir ekki þarfir barnsins, er líklegt að það muni fúlsa við þvíumlíkum 
 leikföngum í framtíðinni. Gott leikfang verður að fullnægja þörf barnsins með 
 gleði, fagurfræði og ánægju.9

8 Catharine Fishel, Designing for Children: Marketing design that speaks to kids, Rockport Publishers, Inc, Massachusetts, 2001, bls. 11.

9 Sama rit, bls. 11. Children are just like any other consumer; you might fool them once, but you won´t fool them twice. It is possible to attract a 
child´s attention with glitz and promises, but if the product doesn´t deliver, that child will nver buy your message again. So a good design must 
satisfy with content, aesthetic pleasure, or value.



Umfjöllun um valin leikföng
Umhverfi okkar er gjarnan líkt við „leiksvið þar sem lífið fer fram“ og geta gæði þess haft bæði 
letjandi og hvetjandi áhrif á „leikþættina“ sem þar eru settir á svið og virkni þeirra sem þátt taka. 
Gæði leikfanga eru hér engin undantekning og skiptir hönnun þeirra miklu máli fyrir andlega, 
félagslega og líkamlega líðan notenda.10 
Hér ætla ég að fjalla um nokkur leikföng sem mér finnst bæði hvetjandi, örvandi og auka gæði í leik 
barna og skilja svo sannarlega eitthvað eftir fyrir ímyndunaraflið. Fyrst er það rugguhesturinn 
Rocker sem ég hef verið heilluð af síðan ég sá hann fyrst; í laginu eins og stundaglas, steypt úr 
hvítu 100% endurvinnanlegu plasti og með eikarfætur. Hann er hannaður af þeim Nipa Doshi og 
Jonathan Levien árið 2010 fyrir þýska framleiðandann Richard Lampert. Saman skipa þau 
hönnunarteymið Doshi Levien og reka hönnunarstofu í London. Þau vilja segja sögu með hlutunum 
sínum og reglan sem þau hafa sett sér er að reyna að draga alltaf það ríkulegasta og djúpstæðasta út 
úr hverri hugmynd sem þau fá.11 Það sem leiddi þau að útlitinu og hugmyndinni að rugguhestinum 
var sú staðreynd að margt af því sem vekur áhuga barna eru ekki eiginleg leikföng í þeim skilningi 
heldur hversdagslegir hlutir sem oft eru ekki ætlaðir til leiks. Foreldrum til ama finna börn þessum 
hlutum innan heimilisins oft eitthvert hlutverk í leik sínum.12 Sjálfri finnst mér mjög gaman að leika 
mér með og á hlutum sem hreyfast en hefur oft fundist leiðinlegt hvað rugguhestar eru einsleitir; 
það er sæti, handfang, haus, tagl og skíði. Eins og það er skemmtilegt að leika sér á þessum tækjum 
verða börn oft fljótt leið á þeim og endast í stuttan tíma, en á þessum rugguhesti yrði eflaust annað 
upp á teningnum. Hann er byggður upp á röri sem þrengist í miðjunni og þar er hægt að sitja á tvo 
vegu, en þar sem þetta er rör býður það upp á aðra og allt öðruvísi leiki. Þarna er hægt að kalla á   

milli, nota þetta sem 
lúgu í búðaleik eða velta 
honum við og nota hann 
sem búðarborð. Einnig 
væri hægt að troða teppi 
í gegnum rörið og fela 
sig eða hafa sem hluta 
af húsi sem byggt væri 
úr teppinu og margt 
fleira. Til gamans má 
geta að Rocker er 
tilnefndur til þýsku 
hönnunarverðlaunanna 
2012.

10 Kristín Þorleifsdóttir, „Hönnun hreyfihvetjandi skólaumhverfis“, í Virkni í skólastarfi: handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla, Gígja Gunnarsdóttir 
ritstýrði, Lýðheilsustöð, Reykjavík, 2010, bls 103.

11 Heimasíða Doshi Levien, sótt 29. desember 2011, 
<http://www.doshilevien.com/about>.

12 Heimasíða Doshi Levien, sótt 29. desember 2011, 
<http://www.doshilevien.com/projects/furniture/page006>. 

Mynd 1. Rugguhesturinn Rocker, 
Doshi Levien, 2010.
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Næsta leikfang eru kubbar sem einnig eru hljóðfæri og heita Regnbogi. 
Þeir eru hannaðir af Heiko Hillig árið 1996 fyrir svissneska 
framleiðandann Naef Spiele. Heiko er hönnuður og framleiðslustjóri hjá 
Naef Spiele. Hlutirnir sem Naef framleiðir eru hannaðir með það að 
markmiði að sköpunargleðin og ímyndunaraflið fái að njóta sín og að þeir 
höfði til allra aldurshópa, allt frá ungabörnum að eldri borgurum. Naef vill 
að samnefnarinn fyrir hluti þeirra sé; gæði, ending, hönnun og sköpun. 

Það hefur þeim svo sannarlega tekist með Regnbogann. Regnboginn samanstendur af níu 
formbeygðum viðarplötum úr hlyni, sem eru bogalaga en allar hafa sitthvora stærðina og litinn. 
Viðarplöturnar eru litaðar með umhverfisvænum og hættulausum litum. Að leika sér með sama 
formið í mismunandi stærðum og litum ætti að vera þroskandi fyrir börn og víkka sjóndeildarhring 
þeirra. Þetta er einfalt leikfang og einfaldleikinn hvetur börn til tilrauna 
og að halda áfram til að finna út hversu margar og mismunandi útkomur 
er hægt að fá. Engin ein lausn eða útkoma er rétt, þannig að þau eru ekki 
að keppast við að ná neinu sérstöku útliti.  Eins og sjá má af myndunum 
hér fyrir neðan eru möguleikarnir endalausir. Þegar þú kaupir 
Regnbogann færðu sílófónskjuða og bolta með, sem gefa enn fleiri 
möguleika. Regnboginn hlaut m.a. þýsku hönnunarverðlaunin Bundespreis Produktdesign árið 
1998, og hann hefur einngi fengið viðurkenningu og stimpil Spielgut samtakanna, sem rannsaka og 
meta gildi leikfanga.13

13 Heimasíða Spiel Gut, sótt 10. janúar 2012, 
<http://www.spielgut.org/welcome.htm>. 

Mynd 2.

Mynd 3.

Myndir 2–13. Kubbarnir Rainbow, 
Heiko Hillig, 1996. 

Mynd 6.Mynd 4. Mynd 5.

Mynd 7. Mynd 8. Mynd 9. Mynd 10.

Mynd 11. Mynd 12. Mynd 13.
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Þriðja og síðasta leikfangið sem er hér til umfjöllunar er bangsinn 
Material Teddy, sem var útskriftarverkefni Makiko Shinoda við 
Design Akademy Eindhoven.14 Hún telur að það þurfi að örva öll 
skynfærin; sjón, heyrn, lykt, bragð og snertingu frá unga aldri til að 
stuðla að heilbrigðum vitsmunalegum þroska. Hún vill senda Material 
Teddy til hjálpar þeim börnum sem eyða miklum tíma fyrir framan 
tölvu– og sjónvarpsskjái og hafa þar af leiðandi fjarlægst 
skynjunarhæfnina. Hver líkamshluti bangsans er gerður úr náttúrulegu 
efni til að kalla fram mismunandi skynjun og/eða andstæðar skynjanir. 
Annað eyrað bangsans er þungt og gyllt úr messing en hitt létt, silfrað 
og úr áli. Hausinn er gerður úr gljúpu leðri, svo fúsir fingur geti skilið 
eftir sig för í því með tímanum. Minna augað er gert úr steini sem 
fannst úti á götu og hitt úr steyptu postulíni. Annar handleggurinn er 
úr sedrusviði en hinn úr heklaðri bómull. Búkurinn er gerður úr 

kamfóravið, sem er sléttur og mjúkur viðkomu, með rammri og afgerandi, en náttúrulegri lyfjalykt. 
Fótleggirnir eru úr vélprjónaðri ull og mjúku leðri. Ekkert þessara efna er húðað, svo börnin geti 
upplifað þau í sinni hreinustu mynd.15 Bangsinn er einskonar örvandi púsluspil fyrir börn, því hann 
er hægt að taka í sundur og þræða svo saman aftur. Ég vona að almenningur gefi öllum þeim ungu 
og upprennandi hönnuðum og hlutunum þeirra tækifæri. Þeir koma oft fram með nýjar hugmyndir 
og nýjar leiðir til að hanna leikföng. Þessum hönnuðum, eins og til dæmis Makiko Shinoda er ekki 
endilega umhugað um samhverfu útlima, samspil hlutfalla eða virknina í hönnun þeirra. Langt frá 
því. Þessi ófullkomnu leikföng eiga sína eigin sögu í stað þess að feta í fótspor annarra leikfanga. 
Þau er pínulítið krúttleg og óörugg en ryðja sér hljóðlega til rúms og kynna vonandi hugmyndir um 
umburðarlyndi og virðingu gagnvart því sem er öðruvísi en allt það sem við teljum venjulegt.

14 Heimasíða Makiko Shinoda, Material Teddy, sóttar 1. janúar 2012, 
<http://www.makikoshinoda.com/products/material-teddy/>.

15 Heimasíða Design Academy Eindhoven, sótt 2. janúar 2012,
<http://www.designacademy.nl/EVENTS/GRADUATION2011/Projects.aspx?studentId=1256>. 

Mynd 14. Bangsinn Material Teddy, 
Makiko Shinoda, 2011.

Mynd 15. Bangsinn Material Teddy tekinn í sundur,
Makiko Shinoda, 2011.

Mynd 16 – 17. Bangsinn 
Material Teddy, Makiko 
Shinoda, 2011.

Mynd 17. 
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Ástæðan fyrir því að ég valdi þessi þrjú leikföng en ekki einhver önnur er til að sýna hversu ólík 
skapandi leikföng geta verið. Sumir myndu kannski halda að þau væru einsleit en svo er alls ekki. 
Rugguhesturinn er leikfang sem býður upp á hreyfingu og mikið fjör ásamt því að gefa 
ímyndunaraflinu lausan tauminn.  Kubbarnir eru góð heilaleikfimi og krefjast þess að þú leggir þig 
allan fram til að fá nýjar og skemmtilegar útkomur. Bangsinn höfðar vel til snertiskyns ásamt því að 
örva hin skynfærin. Hann kennir börnum líka hversu mörg og mismunandi efni náttúran hefur upp á 
að bjóða. 

Leikföng og hönnuðir
Nú á tímum eru oft hönnuð leikföng og hlutir fyrir börn aðeins 
vegna útlitsins og stundum fær maður það á tilfinninguna að það 
sé verið að reyna að höfða til hégómans í foreldrum. Það getur 
vel verið að svo sé, en ef við lítum til baka sjáum við að það er 
ekkert nýtt af nálinni að hönnuðir búi til hluti ætlaða börnum. 
Það væri gaman að hugsa svolítið vel út í það næst þegar ég sé 
húsgagn, leikfang eða hlut hannaðan fyrir barn, hvort þetta hafi í 
raun og veru bara verið hannað fyrir það. Danski húsgagna– og 
innanhúshönnuðurinn Werner Panton hannaði t.d. Panton Chair 
Junior stólinn seint á 6. áratug síðustu aldar, en það þótti engum 
viturlegt að framleiða hann fyrr en snemma á 21. öldinni, sem segir kannski 
allt sem segja þarf.16 Fyrir suma hönnuði virðist það hafa verið 
nauðsynlegur hluti af þroska og þróun þeirra að fá að hanna hluti ætlaða 
börnum, en ekki bara smækkaða útgáfu af hönnunarvöru sinni sem 
upphaflega var ætluð fullorðnum. Ítalski listamaðurinn og hönnuðurinn 
Bruno Munari gerði t.d. barnabækur og ameríska hönnunartvíeykið Charles 

og Ray Eames hönnuðu Eames Elephant árið 1945, 
ásamt fleiri hlutum ætluðum börnum.17/18 Einn af 
hlutum þeirra sem hannaður var handa börnum hefur 
á síðustu árum slegið í gegn hjá fullorðnum, en 
það er fatahengið Hang it all.19 Svona mætti 
halda lengi áfram en ég held að í mörgum ef ekki 
flestum hönnuðum sé barnið svolítið ríkjandi. 
Þetta er lifandi og leikandi fag og hönnuður þarf 
að geta séð hlutina með opnum augum og án þess 
að útiloka nokkuð til þess að blómstra í faginu. 

16 Heimasíða Interior Design Australia, sótt 3. janúar 2012, <http://www.interiordesignaustralia.com.au/2009/08/verner-panton-s-chair-junior/>.

17 Heimasíða Mazamedia, sótt 3. janúar 2012, <http://mazamedia.com/rwc/?tag=1960s >.

18 Heimasíða Eat Sleep Work, sótt 3. janúar 2012, <http://www.eatsleepwork.com/2011/03/31/fab-com/vitra-eames-elephant/>.

19 Heimasíða Vitra, sótt 10. janúar 2012, <http://www.vitra.com/en-un/home/products/hang-it-all/overview/>.

Mynd 18. Stóllinn Panton Chair Junior, úr 
plasti, Werner Panton, 1959–60. 

Mynd 19. Barnabókin Zoo. 
Bruno Munari, 1963.

Mynd 20. Fíll úr 
formbeygðum krossvið, 
Charles og Ray Eames, 
1945.

Mynd 21. Hang it All fatahengi, úr 
lituðum viðarkúlum og húðuðu stáli. 
Charles og Ray Eames, 1953.
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Þegar hönnuðir hanna leikföng fyrir börn finnst mér að þeir ættu að hafa í huga hversu mikilvæg 
leikföng eru sem hvetja til virkjunar ímyndunaraflsins og skapandi hugsunar. Börn sem umgangast 
og leika sér með þess konar leikföng hljóta dýrmæta reynslu í að treysta á eigin hugarflug og eigin 
getu en ekki aðeins á verksmiðju– og fjöldaframleidda hluti. 
Leikir með hefðbundin leikföng ýta í mörgum tilvikum undir getu barna til að leita lausna sem er 
fólgin í hlutnum sjálfum og hefur verið úthugsuð fyrirfram. Það er ekki síður mikilvægt fyrir börn 
að öðlast reynslu í þeirri frumkvöðlahugsun að engin ein lausn sé til og að þeirra sé að skapa hvað 
sem er úr leikfanginu.20 Þess vegna er svo mikilvægt að hönnuðir gefi ekki allt eftir til að uppfylla 
þarfir fjöldaframleiðslu og markaðslögmála. Þeir eru ekki eingöngu að hanna útlit heldur verður 
hluturinn líka að hafa tilgang og virkni. Þetta ásamt því að hanna hluti sem eru raunverulega fyrir 
börn en ekki upphaflega ætlaðir fullorðnum og svo smækkaðir niður að þörfum barna er mikil 
áskorun. Mér finnst að hönnuðir ættu frekar að reyna að koma því til skila hvað er góð hönnun og 
gott leikfang, þá taka börn þá þekkingu með sér út í lífið. Það er líka mikilvægt að muna að börn eru 
næmir gagnrýnendur,  hreinskilin og koma sér beint að efninu. Ef þau skilja hönnunina og líkar hún 
er mjög líklegt að öðrum falli hún einnig í geð.21 Nýstárlegri hönnun og nýbreytni í vörum fyrir 
börn má að einhverju leyti þakka rannsóknum á þroska barna seint á síðustu öld. Margt af því sem 
er nú í boði fyrir yngstu kynslóðina höfðar meira til snertiskynsins, þjálfar fínhreyfingar og æfir 
samhæfingu augna og handa. Þessi leikföng höfða oft líka til meðfædds eiginleika barna til að 
laðast að litríkum og áferðarfallegum hlutum.22

Í góðri hönnun fyrir börn þarf að vera samræmi á milli virkni og útlits annars vegar og hugsunar og 
tilfinninga hins vegar. Alveg eins og gerist í mannlegum samböndum; ef þú heillast bara af útlitinu 
og innihaldið er ekki upp á marga fiska, er hætta á að áhuginn dofni fljótt. Ef hönnuður eða 
fyrirtæki búa til hluti sem eru bæði formfagrir og virka vel er líklegra að kaupandinn vilji kaupa af 
þeim í framtíðinni.23 Þegar börn og þroski þeirra er hafður í huga ætti almenningur og hönnuðir að 
leitast við að hafa einfaldleikann og notagildi í fyrirrúmi. Það eru einkum þrjú atriði sem varla 
verður deilt um og skipta miklu máli fyrir heilbrigðan þroska barna. Í fyrsta lagi örvandi verkefni 
sem hvetja til lærdóms og þroska, í öðru lagi góðar fyrirmyndir og að síðustu nærandi og alúðlegt 
umhverfi sem lætur þeim líða vel.24 

20 Heimasíða Hjallastefnunnar, sótt 10. janúar 2012,
<http://www.hjalli.is/>.

21 Phyllis Richardson, Designed for Kids: A complete sourcebook of stylish products for the modern family, Thames & Hudson, United Kingdom, 
2008, bls. 104. 

22 Sama rit, bls. 168.

23 Sama rit, bls. 50-51. 

24 Robert Klanten og Sven Ehmann, PLAY ALL DAY: design for children, Gestalten, Berlín, 2009, bls. 5. 
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Síðast en ekki síst er það þó öryggið, en það þarf alltaf að vera ofarlega á listanum þegar leikföng 
eru hönnuð fyrir börn. Það er jafnframt mikil áskorun þegar hlutur er hannaður fyrir börn að reyna 
að hafa jafnvægi milli öryggis og hreinleika í formi; að hann sé hagkvæmur í framleiðslu og auðvelt 
að setja hann saman.25 Það eru strangar reglur sem leikfangaframleiðendur þurfa að fara eftir í dag, 
en samt sem áður læðast á markað leikföng sem innihalda hættuleg efni sem eru skaðleg heilsu 
barna og umhverfinu. Stór hluti leikfanga á heimsmarkaði í dag er framleiddur í Asíu og talið er að 
80% leikfanga í íslenskum verslunum séu framleidd í Kína. Þar sem samkeppnin er mikil á þessum 
mörkuðum stelast sumir framleiðendur til að svíkjast undan settum reglum um efnainnihald. Of oft 
finnast leikföng sem þegar eru komin í hillur búðanna og innihalda óæskilega mikið magn af 
varasömum efnum eins og til dæmis þalötum og þungmálmum. Mesta hættan á því að barn verði 
fyrir heilsutjóni af þessum vörum er ef þær eru notaðar á rangan hátt, t.d. ef barn borðar eða sýgur 
hluti sem eru ekki ætlaðir til þess. Það bætist enn við listann um það sem hafa ber í huga þegar valin 
eru leikföng fyrir börn. Ekki kaupa leikföng með sterka lykt, því tilbúin ilmefn geta valdið ofnæmi. 
Veljið alltaf leikföng sem eru merkt CE, sú merking er yfirlýsing framleiðandans um að leikfangið 
uppfylli grunnkröfur Evrópu um öryggi leikfanga. Það er líka gott ráð að þvo leikföng upp úr volgu 
vatni áður en það er sett í hendur barna, það lágmarkar áhrif hættulegra innihaldsefna á barnið. Til 
að vera með puttann á púlsinum í þessum efnum er hægt að fylgjast með á heimasíðu 
Neytendastofu, en þar er reglulega upplýst um hættulegar vörur á markaði, 
þar á meðal leikföng. Forðist að kaupa eftirlíkingar og óvönduð leikföng, 
þó þau séu oftast ódýrari geta þau verið varasöm og enda oft fljótt í 
ruslinu.26 Þeir sem hanna leikföng þurfa að fara eftir enn strangari reglum 
sem ekki gefst rúm til að fara yfir hér en til dæmis eiga leikföng sem gefa 
frá sér há og hvell hljóð að vera með sérstakri viðvörunarmerkingu um að 
leikfangið skuli ekki bera upp að eyra, þar sem það geti skaðað heyrn. 
Snúrur og bönd í leikföngum mega til dæmis ekki vera lengri en 22 cm, svo 
að fátt eitt sé nefnt.27 Leikfangarannsókn í desember 2011, á vegum 
stofnunarinnar Healthy Stuff í Bandaríkjunum leiddi í ljós að meira en 650 
heimilisvörur, þar á meðal leikföng, innihéldu eitruðu efnin BPA (bisphenol 
A) og NPEs (nonylphenol ethoxylates). Sem dæmi má nefna þessa þrjá 
lögreglumenn frá Playmobile og þessa leikfangahringlu frá Chicco, en þau 
innihalda bæði efnið BPA.28/29 BPA getur valdið röskunum í 
hormónastarfsemi barna.

25 Phyllis Richardson, Designed for Kids: A complete sourcebook of stylish products for the modern family, Thames & Hudson, United Kingdom, 
2008, bls 50-51.

26 Heimasíða Umhverfisstofnunar, sótt 2. janúar 2012, <http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/medganga-og-born/leikfong/>.
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Lokaorð
Að hanna gott leikfang fyrir börn er stór sigur, en það er jafnvel enn erfiðara að velja góð og 
gæðaleg leikföng fyrir þau því úrvalið er endalaust og oft eru lélegu og ódýru hlutunum otað að 
okkur. Þannig að það er eins gott að vera vel á verði þegar velja á hluti fyrir arftaka landsins, því 
eins og við vitum hefur allt áhrif. Ekki kaupa bara eitthvað. Verum meðvituð, veljum gæði og 
tilgang umfram magn og höfum það að leiðarljósi að leikfangið hjálpi börnum okkar að þroskast og 
þróast á jákvæðan hátt. Ef ég væri að velja leikfang fyrir barnið mitt myndi ég velta fyrir mér 
ýmsum hlutum eins og t. d. úr hverju er leikfangið gert, passar það tilteknum aldri,  hefur það 
hvetjandi áhrif á vitsmunina, er það upplýsandi og gleður hluturinn. Þegar ég spyr mig hvort 
hluturinn gleðji, þýðir það ekki endilega að hann sé fyndinn og skemmtilegur, heldur hvort hann sé 
snjall og kynni fyrir þeim eitthvað nýtt, eða ferskt sjónarhorn á hlut eða hugmynd sem börnin 
þekkja nú þegar.
Það er alls ekkert að því að kaupa hluti til að hafa upp á punt, eða bara af því fólki þykir eitthvað 
fallegt, en það má ekki alltaf vera það sem drífur fólk áfram þegar keypt eru leikföng. Verum 
meðvituð um gildi skapandi leikfanga og að innihald þeirra sé gott. Forðumst að barnið eigi mörg 
lík leikföng, þ. e. leikföng sem bjóða öll upp á sama leikinn. Hönnuðir sem ætla hanna leikföng 
mega ekki steypa öll börn í sama mótið, því börn eru einstök á sinn hátt þó svo að þau séu 
jafngömul eða búi í sama landi. Þess vegna er ekki hægt að stóla eingöngu á val og áhugasvið sinna 
eigin barna, skyldmenna eða nágranna. Það má ekki bara taka því sem gefnu að ef einu fimm ára 
barni líkar við hlutinn munum öllum hinum gera það líka. Börn skynja hluti misjafnlega, það fer allt 
eftir þroska, reynslu og aldri. Snjöll hönnun fyrir börn krefst stöðugra samskipta við þau, 
rannsóknar og athygli.30 Það má alls ekki tala niður til barna með hönnun og vali á leikföngum. 
Upplifun barna er einlæg, og sannari en okkar. Af þeirri ástæðu berum við sérstaka ábyrgð á því að 
tala til þeirra vitsmuna, viðhalda áhuga þeirra, finna leiðir til að beturumbæta allt þetta sem er 
einnota, og stuðla að áframhaldandi þróun á hlutum fyrir börn. Sumir barnasálfræðingar telja að ef 
maður kynnir börn fyrir og heldur að þeim vönduðum hlutum, myndi það fá þau til að leitast eftir 
gæðum í öðrum hlutum seinna meir í lífinu. Þetta er gott að muna þegar hannað er fyrir börn.31

Þegar öllu er á botninn hvolft er tími kannski það dýrmætasta sem við getum gefið börnum okkar. 
Heimsins flottustu leikföng koma seint í staðinn fyrir gæðastundir fjölskyldunnar. Þar geta vaxlitir, 
bolti eða jafnvel bara pappakassi verið nóg. Ánægjuleg samvera í náttúrunni er kannski enn betri, 
þar geta auðveldlega skapast hinir ýmsu ævintýraheimar þegar ímyndunaraflinu er gefinn laus 
taumur, því leikföngin, leiksviðin og leikvellirnir sem náttúran geymir eru endalaus. Staðreyndin í 
dag er sú, að ég held, að oft séu foreldrar ekki nægilega mikið til staðar fyrir börnin og þá verður 
afþreying með rafrænum miðlum oft fyrir valinu. Munum að uppvaxtarár barnanna koma ekki aftur 
og þetta er dýrmætur tími fyrir okkur og ekki síst þau. Börn eru ekki bara hlutur sem við getum stillt 
upp fyrir framan eitthvert tæki og það hefur engin áhrif á þau. Það hefur allt áhrif og sérstaklega á 

30 Catharine Fishel, Designing for Children: Marketing design that speaks to kids, Rockport Publishers, Inc, Massachusetts, 2001, bls. 11. 

31 Phyllis Richardson, Designed for Kids: A complete sourcebook of stylish products for the modern family, Thames & Hudson, United Kingdom, 
2008, bls. 81.



fyrstu árum ævi þeirra. Þau hefja lífið sem ómótaðir einstaklingar og verða svo mjög fljótt lituð af 
því umhverfi sem þau alast upp í.32  
Til að svara í einföldu máli spurningunum sem settar voru fram hér í byrjun þá þurfum við á 
einhvers konar leikföngum að halda, þau geta hjálpað til við svo margt. Leikföng hafa áhrif og 
skipta máli, þess vegna er svo mikilvægt að velja vel. Ég held að við séum betur sett með eitthvað 
til að leika okkur að, sérstaklega þroskandi og hvetjandi leikföng.

32 Phyllis Richardson, Designed for Kids: A complete sourcebook of stylish products for the modern family, Thames & Hudson, United Kingdom, 
2008, bls. 147. 
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