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Útdráttur 

Ímyndunarleikur er mikilvægur í þroskaferli barna en hann er talinn stuðla að bættri 

málnotkun, bættum hugrænum og félagslegum þroska. Einhverf börn eiga í 

erfiðleikum með að taka þátt í og hefja ímyndunarleik. Nokkrar aðferðir hafa verið 

þróaðar til þess að hafa áhrif á hæfni þeirra til ímyndunarleiks en fáar hafa lagt 

áherslu á umhverfisbreytingar í leikaðstæðum. Markmið þessarar rannsóknar var því 

að athuga hvort ómótaður efniviður hefði áhrif á tíðni ímyndunarleiks fjögurra ára 

drengs með ódæmigerða einhverfu. Ómótaður efniviður telst til þeirra hluta sem ekki 

gefa í skyn hvernig nota megi þá í leik, eins og pottar, prik eða púðar. Mótaður 

efniviður gefur hinsvegar skýrt til kynna hvernig nota megi hann við leik en kubbar, 

fígúrur og farartækjaleikföng teljast þar til. Tilraunaraðstæður voru settar upp í 

afmörkuðu leikrými í leikskólanum þar sem drengurinn lék sér í náttúrulegum 

leikaðstæðum og var leikhegðun hans tekin upp á myndband. Í grunnlínu var aðeins 

mótaður efniviður aðgengilegur í leikaðstæðum en inngrip fólst í að ómótuðum 

efnivið var bætt við aðstæðurnar. Áhrif inngripsins voru skoðuð með vendisniði (A-B-

A reversal design). Mælitæki sem hannað hefur verið af Kristínu Guðmundsdóttur 

(2002) var notað til að mæla tíðni ímyndunarleikathafna. Helstu niðurstöður voru að 

ómótaður efniviður hafði ekki aukin áhrif á tíðni ímyndunarleiks, heldur virtist hann 

hafa truflandi áhrif á tíðni hans. Eftir að tíðni ímyndunarleikathafna varð stöðug í 

grunnlínu var inngrip innleitt. Við það lækkaði tíðni hegðunar snarlega og var í 

lágmarki þangað til snúið var aftur í grunnlínu, þá jókst tíðni hegðunar aftur. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að umhverfisbreytingar í formi aukins 

aðgangs að ómótuðum efnivið sé ekki árangursrík aðferð til þess að stuðla að bættum 

ímyndunarleik barna með einhverfu. 

 

Abstract 

The role of symbolic play is important for cognitive, social and language development 

in children. Children with autism spectrum disorder often exhibit difficulties 

participating in and initiating symbolic play. Several methods have been used to 

enhance their ability for symbolic play, but few of these methods have involved 

environmental changes in children’s play environment. The aim of this study was to 

examine whether an intervention consisting of unstructured play materials had an 

effect on the frequency of symbolic play of a four-year-old boy diagnosed with 

autism. Unstructured play materials consist of objects that do not imply how they 

should be used for play purposes, for example pots, sticks or pillows. Structured play 

materials however, imply clearly how they can be used in play, for example blocks, 

figurines and vehicles. Experimental conditions were created in a preschool where the 

participant played in a natural play setting while his behaviour was videotaped. The 

baseline condition consisted of structured materials only, and during intervention 

unstructured materials were added to the settings. Symbolic play behaviour was 

assessed through A-B-A reversal design, using a measurement system designed by 

Kristín Guðmundsdóttir (2002). Results showed that unstructured materials did not 

increase the frequency of the participant’s symbolic play. The structured materials 

showed disruption in the participant’s symbolic play during intervention. When the 

intervention with unstructured material was implemented, the frequency of symbolic 

play dropped significantly and was very low until baseline was implemented again. 

Result indicate that intervention involving environmental changes in the form of 

unstructured materials does not seem to be effective at increasing the symbolic play of 

young children with autism. It may in fact disrupt symbolic play with other structured 

materials. 
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Áhrif ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik 

fjögurra ára drengs með einhverfu 

Ágæti ímyndunarleiks takmarkast ekki aðeins við það skemmtanagildi sem 

hann hefur fyrir börn heldur er hann einnig mikilvægur í þroskaferli þeirra. Hann er 

talinn stuðla að bættri málnotkun, bættum hugrænum þroska og bættum félagslegum 

samskiptum (Lindsey og Colwell, 2003; Smilansky og Shefatya, 1990; Saltz, Dixon 

og Johnson, 1977; Uren og Stagnitti, 2009).  

 Börn með taugaþroskaraskanir eiga oft í erfiðleikum með að taka þátt í og 

hefja ímyndunarleik og virðist einhverfa vera sú tegund taugaþroskaröskunar sem 

leiðir til sem mestrar skerðingar ímyndunarleiks (Lindsey og Colwell, 2003). 

Einkenni einhverfunar koma helst fram í hegðun einstaklinga, hæfni þeirra til 

félagslegra samskipta og skertum málþroska (American Psychiatric Association, 

2004). Eitt af greiningarviðmiðum barna með einhverfu er skert hæfni þeirra til þess 

að taka þátt í og hefja ímyndunarleik (American Psychiatric Association, 2004).  

Þar sem ímyndunarleikur eflir alhliða þroska barna hafa aðferðir verið þróaðar og 

nýttar til þess að auka ímyndunarleik barna með einhverfu og af þeim hefur kennsla 

sýnt góða raun (Dauphin, Kinney og Stromer, 2004; Goldstein og Cisar, 1992; Hine 

og Wolary 2006; Ingersoll og Schreibman, 2006; Lifter, Ellis, Cannon og Anderson, 

2005; Kasari, Freeman og Paparella, 2006; Kim o.fl., 2003; MacDonald, Clark, 

Garrigan og Vangala, 2005; Sheratt, 2002; Stahmer, 1995; Thorp, Stahmer, og 

Schreibman, 1995). Fáar þessara aðferða hafa hinsvegar lagt áherslu á 

umhverfisbreytingar í leikaðstæðunum sem áhrifavald á ímyndunarleik (Rettig, 1994). 

Leikföng eru sú umhverfisbreyta sem hefur ef til vill mestu áhrifin á leikhegðun 

barna. Niðurstöður fyrri rannsókna á leikhegðun barna með eðlilegan þroska styðja 

það að mismunandi efniviður stuðlar að mismunandi leikhegðun (Quilitch og Risley, 
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1973; McLoyd, 1983; Vandenberg, 1981; Ivory og  McCollum, 1999 og Umek og 

Musek, 2001). Hinsvegar hafa fáar rannsóknir verið gerðar á áhrif mismunandi 

efniviðar á leikhegðun barna með einhverfu.  

 Leikur barna með einhverfu er frábrugðinn leik barna með eðlilegan þroska 

(American Psychiatric Association 2004). Einkenni einhverfunnar eins og skerðing á 

hreyfigetu, málnotkun, eftirhermun og félagslegri færni, koma einnig fram í 

leikhegðun barna (American Psychiatric Association, 2004; Boucher og Wolfberg, 

2003; Stone, Lemanek, Fishel, Fernandez og William, 1990; Baron-Cohen 1987; 

Stahmer 1995; Hobson, Lee og Hobson, 2009; Kim o.fl., 2003). Skerðingin kemur 

meðal annars fram sem skortur á fjölbreytni og frumkvæði í leik með hluti (object-

directed play) og í félagsleik (social play) (Boucher og Wolfberg, 2003; Vig, 2007). 

Meðhöndlun leikfanga einkennist af endurteknum hreyfingum og athöfnum. Börn 

með einhverfu eru vanaföst þegar kemur að leik, leikhegðun þeirra er yfirleitt einhæf 

og sömu leikföngin oftast notuð til leiks (Boucher og Wolfberg, 2003; Vig, 2007). 

Tíðni leikathafna er lægri, lengd athafna er styttri og einhverf börn leika sér einnig 

með færri leikföng heldur en börn með eðlilegan þroska og börn með annarskonar 

þroskaraskanir (Boucher og Wolfberg, 2003; Stone o.fl., 1990; Vig, 2007). Skerðing í 

félagsleik kemur fram sem erfiðleikar til frumkvæðis að samskiptum, erfiðleikar við 

að ná augnsambandi við aðra og að setja sig í spor annarra (Kims o.fl., 2003). Börn 

með einhverfu leika sér meira ein en önnur börn, þau taka minna þátt í félagsleik, eru 

minna samvinnuþýð í leik og eiga í meiri samskiptaerfiðleikum en önnur börn (Kims 

o.fl., 2003). Skertur málþroski hefur einnig hamlandi áhrif á leikhegðun barna með 

einhverfu, þá sérstaklega félagsleik og ímyndunarleik (Boucher og Wolfberg, 2003). 

Til þess að ímyndunarleikur geti átt sér stað þarf viðeigandi málþroski, félagsleg færni 

og hæfni til eftirhermunar að vera til staðar (Smilansky og Shefatya, 1990; 
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Rutherford, Young, Hepburn, og Rogers, 2007). Skerðing barna með einhverfu í 

ímyndunarleik er tilkomin vegna skerðingu þeirra á málþroska, félagslegri færni og 

eftirermun, en þeir þættir eru nauðsynleg undirstaða ímyndunarleiks (Baron-Cohen 

1987; Sthamer 1995; Hobson ofl. 2009). Takmarkanir barna með einhverfu til 

ímyndunarleiks koma fram sem erfiðleikar til sjálfsprottins ímyndunarleiks, 

leikathafnir eru færri og vankvæði eru á því að taka að sér hlutverk og halda sér í því 

(Baron-Cohen 1987; Stahmer 1995; Hobson ofl. 2009).  

Skilgreiningar fræðimanna á ímyndunarleik 

 Fyrstu skilgreiningar ímyndunarleiks má rekja aftur til frumkvöðla 

þróunarsálfræðinnar, þeirra Piaget og Vygotsky (Brodrova og Leong 1996; Piaget, 

1972; Vygotsky, 1967). Piaget (1972) hélt því fram að flokka mætti leikhegðun barna 

í fjóra flokka, skynhreyfileik (sensimotor play), ímyndunarleik (pretend play), leik 

með reglum (games with rules) og skipulagningarleik (constructive play). Hann taldi 

að ímyndunarleikur ætti sér stað á foraðgerðarstigi (preoperational stage) þegar börn 

eru á aldrinum tveggja til sjö ára. Ímyndunarleik taldi hann eiga sér stað þegar börn 

framkvæma ímyndað atferli, fara í hlutverk og þykjast. Með því að framkvæma þetta 

ímyndaða ferli læra börnin að tengja saman atburði í rétta röð, æfa og læra 

stjórnunarferli og þannig stuðlar ímyndunarleikur að bættum þroska barna (Piaget, 

1972).  

Samkvæmt Piaget (1972) þróast ímyndunarleikur (symbolic play) með 

aldrinum. Við fyrstu birtingu ímyndunarleiksins fá hlutir líf, þeir geta staðið fyrir aðra 

hluti og fengið eiginleika sem þeir hafa ekki. Manneskjur geta einnig fengið 

eiginleika sem þær hafa ekki. Eftir því sem barnið eldist hættir ímyndunarleikur barna 

og leikur með reglum tekur alfarið við. 
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Vygotsky (1967) taldi einnig ímyndunarleik mikilvægan fyrir hugrænan 

þroska barna en lagði meiri áherslu á þann félagsþroska sem ætti sér stað í leiknum. 

Hann taldi þróun ímyndunarleiks, samskipta og reglna ekki vera stigskipta eins og 

Piaget (1972), heldur væri þróun þessara þátta samofin þroska barna. Eftir því sem 

ímyndunarleikur verður flóknari því meiri þörf verður fyrir samskipti milli barna og 

þá fara reglur í þeim að verða til. Ímyndunarleikur þjónar sérstöku hlutverki fyrir 

þroska barna. Hann stuðlar að óhlutbundni hugsun (formal operations) og gerir börn 

meðvituð um samfélagið og hvaða reglur gilda í því. Þau setja á svið mögulegar 

félagslegar aðstæður þar sem börnin þurfa að takast á við vandamál án þess að þurfa 

að lenda í þeim í raunveruleikanum (Brodrova og Leong 1996; Vygotsky, 1967). 

 Seinni skilgreiningar ímyndunarleiks leggja meiri áherslu á að flokka 

nákvæmlega hvernig hann fer fram í þeim tilgangi að geta mælt hann í rannsóknum 

(Barton og Wolery, 2008; Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir og 

Alai’i-Rosales, 2008; Leslie, 1987; Smilansky og Shefatya, 1990). Leslie (1987) gerði 

til dæmis greinarmun á hagnýtum leik (functional play) og ímyndunarleik (symbolic 

play). Hann skilgreindi hagnýtan leik sem viðeigandi notkun tveggja hluta eins og að 

mata dúkku með skeið. Ímyndunarleik skilgreindi hann út frá þremur þáttum sem 

aðskilja hann jafnframt frá hagnýtum leik, en þeir þættir eru, staðgengill hluta (object 

substitutious), eignun ímyndaðra eiginleika (attribution of pretend properties) og 

ímynduð viðvera hluta (nonentailment of existence). Staðgengill hluta (object 

substitutious) er þegar barnið lætur eins og ákveðinn hlutur sé einhver annar en hann 

er í raun og veru, til dæmis að láta eins og prik sé hestur. Eignun ímyndaðra eiginleika 

(attribution of pretend properties) á sér til dæmis stað þegar barnið lætur eins og 

andlit dúkku sé skítugt og það þurfi að þrífa, þó þess þurfi ekki. Ímynduð viðvera 

hluta (nonentailment of existence) er þegar barnið lætur sem fjarverandi hlutur sé til 
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staðar, eins og að drekka úr ímynduðum bolla.  

 Smilansky og Shefatya (1990) skilgreina ímyndunarleik eftir þróun hans, þar 

sem ímyndunarleikur að hlutum (symbolic toy play) er frumstæðasta myndin og 

félagslegur hlutverkaleikur (socio dramatic play) sú þróaðasta. Smilansky og 

Shefatya (1990) leggja meiri áherslu á hlutverkaleik (role play) og félagslegan 

hlutverkaleik en ímyndunarleik að hlutum í skilgreiningu sinni. Samkvæmt þeim 

verður ímyndunarleikur fyrst greinanlegur á öðru aldursári barnsins og endurspeglar 

vaxandi vitund þess um umhverfi sitt á hverjum tíma. Hlutverkaleikur (role play) á 

sér stað þegar barnið tekur að sér hlutverk og þykist vera einhver annar einstaklingur. 

Leikurinn er oft sviðsetning á upplifunum barnsins þar sem notast er við eftirhermun í 

leiknum með viðeigandi málnotkun. Hlutverkaleikurinn verður að félagslegum 

hlutverkaleik (socio dramatic play) þegar fleiri en einn þátttakandi eru í ákveðnum 

leik eða leikþema. Félagslegan hlutverkaleik flokka Smilansky og Shefatya (1990) 

niður í sex tegundir flokka. Þeir eru hlutverkaleikur með eftirhermun (imitative role-

play), ímyndun með tilliti til hluta (make believe with regard to objects), munnleg 

tjáning á ímyndun um atferli eða aðstæður (verbal make believe with regard to 

actions and situations), þrautseigja í hlutverkaleik (persistence in role play), 

samskipti (interaction) og málnotkun (verbal communication). Í hlutverkaleik með 

eftirhermun (imitative role-play) tekur barnið að sér ímyndað hlutverk með því að tjá 

ímyndað atferli með hegðun og málnotkun. Ímyndun með tilliti til hluta (make believe 

with regard to objects) er þegar barnið notar hreyfingar, málnotkun og efnivið til þess 

að tákna hluti sem eru ekki til staðar. Munnleg tjáning á ímyndun um atferli eða 

aðstæður (verbal make believe with regard to actions and situations) er þegar barnið 

lætur munnlega lýsingu eða skýringu koma í stað fyrir atferli eða aðstæður. Með 

þrautseigju í hlutverkaleik (persistence in role play), heldur barnið áfram hlutverki 
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eða leikþema í 10 mínútur eða lengur. Í samskiptum (interaction) hafa tvö börn 

samskipti sín á milli um leikinn sem tekið er þátt í innan þess tíma sem leikur fer 

fram. Loks flokkast undir málnotkun (verbal communication) munnleg tjáning á milli 

þátttakenda, sem tengist leiknum eða leikþemanu (Smilansky og Shefatya 1990). 

Barton og Wolery (2008) skoðuðu rannsóknir á ímyndunarleik barna með 

einhverfu seinustu tvo áratugi, frá tímabilinu 1988 til 2008. Leitast var eftir öllum 

þeim rannsóknum innan hagnýtrar atferlisgreiningar sem lögðu áherslu á að mæla 

ímyndunarleik barna með einhverfu undir 10 ára aldri. Tuttugu og níu rannsóknir voru 

teknar saman. Eftir að hafa borið saman skilgreiningar á ímyndunarleik milli 

rannsókna komust þeir að því að skilgreiningarnar voru ekki sambærilegar milli 

rannsókna að því leiti að mismunandi flokkar ímyndunarleiks voru mældir milli 

rannsókna. Þeir lögðu því fram nákvæma og tæmandi skilgreiningu þar sem flokkun 

ímyndunarleiks byggði á fyrri skilgreiningum rannsókna. Flokkarnir fjórir eru 

dæmigerður leikur með ímyndun (functional play with pretense ), staðgengill 

(substitution), röðun (sequences) og málnotkun (verbalization). Dæmigerður leikur 

með ímyndun (functional play with pretense) á sér stað þegar barnið notar leikföng 

sem endurspegla raunverulega hluti í samræmi við rétta eiginleika þess en útkoman 

byggir ekki á raunveruleikanum, til dæmis að þykjast drekka úr bolla (Barton og 

Wolery, 2008). Staðgengill (substitution) hefur þrenna undirflokka sem eru 

staðgengill hluta (object substitution), ímynduð viðvera hluta (imagining absent 

objects) og eignun ímyndaðra eiginleika (assinging absent attributes). Staðgengill á 

sér stað þegar barnið notar hlut eins og hann væri annar hlutur (object substitution), 

barnið lætur eins og hlutur sé til staðar þó hann sé fjarverandi, (imagining absent 

objects) eða eignar sjálfum sér, öðrum börnum eða hlutum ímynduð hlutverk, 

eiginleika eða tilfinningar (imagining absent objects). Röðun (sequences) er þegar 
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tvær dæmigerðar leikathafnir eiga sér stað og tengjast sama leikþemanu. Síðasti 

flokkurinn, málnotkun (verbalization) er þegar börn gera grein fyrir þeim hlutverkum 

sem þau eða aðrir hafa tekið að sér, útskýra eða skipuleggja ímyndaða hegðun (Barton 

og Wolery, 2008). 

Skilgreining ímyndunarleiks sem stuðst er við í þessari rannsókn er úr 

mælitæki Kristínar Guðmundsdóttur (2002) (Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-

Rosales, 2008). Þar er gerður skýrari greinarmunur á ímyndunarleik með leikföng og 

hlutverkaleik heldur en í skilgreiningum Smilansky og Shefatya (1990) og  Barton og 

Wolery (2008). Mælitækið gefur greinargóða mynd af tíðni leikhegðunar yfir 

mismunandi leikflokka sem hafa tæmandi skilgreiningar á allri þeirri hegðun sem 

tilheyrir hverjum flokki fyrir sig. Þeir eru einföld handfjötlun (simple manipulation), 

dæmigerð handfjötlun (functional manipulation), ímyndunarleikur með leikföngum 

(symbolic toy play) og hlutverkaleikur (symbolic role play). Auk þess eru þau leikföng 

sem barnið handfjatlar, skráð samhliða tíðni hegðunar (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; 

Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). Samkvæmt mælitækinu, á 

ímyndunarleikur með leikföng (symbolic toy play) sér stað þegar barnið eignar 

leikefnivið ímyndaða eiginleika eða lætur eins og fjarverandi hlutur sé til staðar. 

Barnið gerir þetta með atferli, málnotkun eða annarskonar tjáningu (Kristín 

Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). 

Hlutverkaleikur á sér stað þegar barn lætur eins og það sé annar einstaklingur, dýr eða 

önnur persóna eða gefur öðru barni hlutverk. Barnið tjáir hlutverk sitt með málnotkun, 

hljóðmyndun eða hreyfingu (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir 

og Alai’i-Rosales, 2008). 

Skilgreiningar á ímyndunarleik verða sífellt fjölbreyttari og sértækari en hafa 

samt sem áður ekki gert skýran greinarmun á ímyndunarleik með leikföngum og 
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hlutverkaleik. Þær virðast leggja annaðhvort áherslu á hlutverka- og félagsleik 

(Leslie, 1987; Smilansky og Shefatya, 1990) á meðan aðrar taka lítið tillit til þeirra 

(Barton og Wolery, 2008). Skilgreiningarnar hafa einnig lítið verið notaðar til 

rannsókna og leggja ekki áherslu á hvernig nákvæmlega megi mæla 

ímyndunarleikathafnir heldur aðeins hvaða athafnir teljast til ímyndunarleiks (Barton 

og Wolery, 2008; Leslie, 1987; Smilansky og Shefatya, 1990). Skilgreiningar og 

mælingar fyrri rannsókna á ímyndunarleik hafa því verið ósambærilegar og 

ófullnægjandi (Barton og Wolery, 2008).  

Skilgreining mælitækisins sem verður stuðst við í þessari rannsókn gerir 

skýran greinarmun á ímyndunarleik með leikföngum og hlutverkaleik, gefur skýr 

fyrirmæli hvernig mæla megi leikathafnir og gerir einnig grein fyrir hvaða leikföng 

eru notuð við hverja leikathöfn (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín 

Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). Mælitækið er því sérstaklega hentugt fyrir 

rannsóknir á áhrifum mismunandi efniviðar á ímyndunarleik barna.  

Mikilvægi ímyndunarleiks 

 Kenningar um ágæti ímyndunarleiks komu fram á sama tíma og skilgreiningar á 

honum (Piaget, 1972; Vygotsky, 1967). Piaget (1972) taldi málþroska barna eiga sér 

stað í gegnum ímyndunarleik með sjálfstali (egocentric speech). Sjálfstal á sér stað 

þegar barnið hugsar upphátt og gegnir því hlutverki að hafa yfirsýn yfir það sem 

barnið er að fást við á hverjum tíma og hjálpar því að leysa þau verkefni sem eru fyrir 

hendi. Við fyrstu er sjálfstal upphátt en þróast síðan í að eiga sér stað í hljóði (Piaget, 

1972). Vygotsky (1967) taldi hinsvegar þroska málnotkunar og hugsunar aðskilin ferli 

en tungumálið væri samt sem áður nauðsynleg forsenda fyrir hugsanir. Tungumálið 

flokkar hugsanir barna og hjálpar þeim að skipuleggja sig við leikathafnir. Hann taldi 

leikinn sjálfan einnig stuðla að hugrænum þroska. Jafnframt hélt hann því fram að 
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sjálfstal og hugrænn þroski barna vera beintengd menningu og félagslegu umhverfi 

þeirra. Reyndari einstaklingar leiðbeina barninu og hvetja það í leiknum þangað til að 

barnið fer sjálft að þróa með sér þá hæfni sem því er kennt, inn á svæði hins mögulega 

þroska (the zone of proximal development). Svæði hins mögulega þroska er það 

tímabil sem allur þroski barna fer fram (Vygotsky, 1967). Leikurinn hefur þannig 

félagslegt gildi og er því mikilvægur fyrir þroska á félagslegri færni (Brodrova og 

Leong 1996; Vygotsky, 1967).  

 Rannsóknir á hlutverki ímyndunarleiks í þroska barna hafa stutt kenningar 

Piaget (1972) og Vygotsky (1967 ) (Lindsey og Colwell, 2003; Smilansky og 

Shefatya, 1990; Saltz o.fl., 1977; Uren og Stagnitti, 2009). Ímyndunarleikur virðist 

stuðla að bættri málnotkun, bættum hugrænum og tilfinningalegum þroska og bættri 

félagslegri færni (Lindsey og Colwell, 2003; Smilansky og Shefatya, 1990; Saltz o.fl., 

1977: Uren og Stagnitti, 2009).  

 Leikhegðun, málþroski og hugræn geta, eru talin þroskast samhliða og hafa 

áhrif á framvindu þroska hvors annars (Brown og Murray, 2001; Morrison, Sainato, 

Benchaaban og Endo, 2002). Auknum ímyndunarleik fylgir flóknari málnotkun og 

fleiri vandamál til þess að leysa. Hversu þróaður og margbrotinn ímyndunarleikurinn 

verður er háð málþroska, hugrænni getu og félagslegri færni barnsins (Brown og 

Murray, 2001; Morrison, o.fl., 2002; Smilansky og Shefatya, 1990; Lyytinen, 

Poikkeus og Laakso, 1997). 

 Rannsóknir á ímyndunarleik barna með eðlilegan þroska hafa sýnt að 

fylgnisamband er á milli ímyndunarleiks og málskilnings þeirra (Lyytinen o.fl., 1997; 

Morrissey og Brown, 2009). Eftir því sem börn sýna meiri ímyndunarleik því meiri 

málskilning hafa þau og öfugt (Lyytinen o.fl., 1997; Morrissey og Brown, 2009). 

Rannsóknir á börnum með einhverfu hafa einnig sýnt að þau börn sem sýna mestan 
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ímyndunarleik hafa hærri málþroskaaldur (verbal mental age) heldur en þau sem sýna 

lítinn ímyndunarleik (Baron-Cohen, 1987). Þetta samband hefur verið tengt frekar við 

máltjáningu fremur en málskilning barna með einhverfu (Stanley og  Konstantareas, 

2007). Málnotkun í ímyndunarleik er nátengd félagslegri færni (Goldstein og Cisar, 

1992; Ingersoll og Schreibman, 2006; Jahr, Eldevik og Eikeseth, 2000; Smilansky og 

Shefatya, 1990; Stahmer, 1995). Eftir því sem börn með eðlilegan þroska sýna meiri 

færni í ímyndunarleik því meiri félagsleg samskipti sýna þau við jafningja sína yfir 

höfuð (Uren og Stagnitti, 2009). Uren og Stagnitti (2009) rannsökuðu samband milli 

ímyndunarleiks og félagslegra samskipta hóps barna með eðlilegan þroska. 

Rannsóknaraðstæður voru settar upp þar sem tíðni og margbreytileiki ímyndunarleiks 

voru mæld á staðlaðan hátt í rannsóknaraðstæðum. Kennarar barnanna voru síðan 

beðnir um að meta félagslega færni þeirra. Tölfræðiútreikningar leiddu í ljós að 

marktæk fylgni var á milli tíðni og fjölbreytileika ímyndunarleiks og félagslegrar 

færni barnanna.  

 Aðrar rannsóknir á börnum með einhverfu hafa sýnt að eftir kennslu á 

ímyndunarleik þá hafði ekki aðeins ímyndunarleikur aukist heldur einnig félagsleg 

færni barnanna sem ekki var reynt að hafa bein áhrif á (Goldstein og Cisar, 1992; 

Ingersoll og Schreibman, 2006; Jahr, Eldevik og Eikeseth, 2000; Stahmer, 1995). 

Ímyndunarleikur getur því verið mikilvægur fyrir færni til félagslegra samskipta.  

 Rannsóknir á börnum með eðlilegan þroska hafa sýnt fram á tengsl milli 

ímyndunarleiks og hugræns þoska (Morrissey og Brown, 2009; Saltz o.fl., 1977). Há 

tíðni ímyndunarleiks virðist hafa fylgni við háa tíðni greindavísitölu Stanford-Binets 

IV greindarprófsins (Morrissey og Brown, 2009). Saltz og félagar (1977) sýndu að 

með þjálfun ímyndunarleiks má auka hugræna getu barna með eðlilegan þroska. 

Hugræn geta var mæld hjá börnum með viðeigandi þroskaprófunum (Picture Test of 
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Intelligence). Samanburður á hópi barna sem fengu þjálfun í ímyndunarleik, við hóp 

barna sem ekki höfðu fengið þjálfun í ímyndunarleik, sýndi að hugræn geta þeirra 

sem fengu þjálfun í ímyndunarleik hafði hækkað marktækt meira yfir eins árs tímabil 

heldur en þeirra sem fengu enga þjálfun (Saltz o.fl., 1977). Hugsanlegt er að þjálfun 

ímyndunarleiks hafi einnig áhrif á greind og hugrænan þroska barna með einhverfu, 

en helstu rannsóknir á áhrifum ímyndunarleiks á þroska barna með einhverfu hafa 

ekki tekið tilliti til þesskonar mælinga (Dauphin o.fl., 2004; Goldstein og Cisar, 1992; 

Hine og Wolary 2006; Ingersoll og Schreibman, 2006; Lifter o.fl., 2005; Kasari o.fl., 

1996; Kim o.fl., 2003; MacDonald, o.fl., 2005; Sheratt, 2002; Stahmer, 1995: Thorp 

o.fl., 1995).  

Ímyndunarleikur er því án efa mikilvægur í þroskaferli barna (Lindsey og 

Colwell, 2003; Smilansky og Shefatya, 1990; Saltz o.fl., 1977; Uren og Stagnitti, 

2009). Hann stuðlar að bættum málþroska ( Lyytinen, o.fl., 1997; Stanley og  

Konstantareas, 2007), bættri félagslegri færni (Goldstein og Cisar, 1992; Ingersoll og 

Schreibman, 2006; Jahr o.fl., 2000; Stahmer, 1995; Uren og Stagnitti, 2009) og bættri 

hugrænni getu barna með eðlilegan þroska (Morrissey, og Brown, 2009; Saltz o.fl., 

1977). Því gæti ímyndunarleikur verið hentugur vettvangur til þess að hafa áhrif á 

félags- og málþroska tengd einkenni einhverfunnar.  

Íhlutun á ímyndunarleik barna með einhverfu 

Niðurstöður fjölda rannsókna hafa sýnt að einhverf börn hafa skerta hæfni til 

ímyndunarleiks en fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem leggja áherslu á úrræði til 

þess að hafa áhrif á ímyndunarleik barna með einhverfu (Kasari, o.fl., 2006). Þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið leggja flestar áherslu á kennslu eða stýringu frá 

öðrum, hvort sem það er frá kennurum, rannsóknaraðilum, fjölskyldumeðlimum eða 

jafningjum (Goldstein og Cisar, 1992; Ingersoll og Schreibman, 2006; Lifter o.fl., 



Áhrif ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik  14 

 

2005; MacDonald o.fl., 2005; Sheratt, 2002; Stahmer, 1995). Kennsla leikhegðunar 

hefur sannað gildi sitt sem skilvirk aðferð til þess að auka ímyndunarleik barna með 

einhverfu og hefur sýnikennsla (modeling) reynst vinsæl aðferð (Goldstein og Cisar, 

1992; Ingersoll og Schreibman, 2006; Kasari o.fl., 1996; Kim o.fl., 2003; Lifter o.fl., 

2005; MacDonald o.fl., 2005; Sheratt, 2002; Stahmer, 1995; Thorp o.fl., 1995). 

Sýnikennsla getur verið á einfaldri hegðun en einnig á flóknari hegðunarkeðjun. 

Sýnikennsla á flóknari og lengri hegðunarkeðjun á sér yfirleitt stað með handritum 

(script modeling) eða myndböndum (video modeling) (Goldstein og Cisar, 1992; 

Ingersoll og Schreibman, 2006; Kasari o.fl., 1996; Kim o.fl., 2003; Lifter o.fl., 2005; 

MacDonald o.fl., 2005; Sheratt, 2002; Stahmer, 1995; Thorp o.fl., 1995). Þær aðferðir 

atferlisgreiningar sem hafa verið notaðar til þess að hafa áhrif á ímyndunarleik eru 

stýring (prompting), stýringarstigveldi (prompting hierarchy) og jákvæð styrking 

(positive reinforcement) (Goldstein og Cisar, 1992; Kasari o.fl., 1996; Kim ofl., 2003; 

Lifter o.fl., 2005; MacDonald ofl., 2005). Nokkrar rannsóknir hafa einnig stuðst við 

þjálfun lykilsvörunar (pivotal response training) til þess að kenna börnum með 

einhverfu ímyndunarleik  (Ingersoll og Schreibman, 2006; Koegel, Koegel, Shoshan 

og McNerney, 1999; Stahmer, 1995; Thorp o.fl., 1995). 

Þær rannsóknir sem stuðst hafa við sýnikennslu (modeling) kenna yfirleitt 

fyrirfram ákveðna markhegðun og mæla þær breytingar sem verða á henni (Goldstein 

og Cisar, 1992; Lifter o.fl., 2005). Til dæmis skoðuðu Goldstein og Cisar (1992) 

hvaða áhrif það hefði á leikhegðun og málnotkun að kenna börnum hlutverkaleik af 

handriti (script modeling). Aðstæður voru settar upp í kennslustofu þátttakenda þar 

sem leikföng sem einkenndu ákveðna hlutverkaleiki voru sett inn, sem voru 

búðarleikur, tívolíleikur eða töfrasýning. Þátttakendur voru þrjú börn greind með 

einhverfu á aldrinum þriggja til fimm ára. Hvert barn lék sér við tvö önnur börn með 



Áhrif ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik  15 

 

eðlilegan þroska í hverjum aðstæðum fyrir sig. Íhlutun fól í sér kennslu á þrennskonar 

hlutverkaleikjum. Kennari fylgdi handriti sem fól í sér kennslu á yrtum og óyrtum 

hlutverkaleik og notast var við stýringarstigveldi (prompting hierarchy). Markhegðun 

var mæld þegar barnið sýndi sömu hegðun og af handritinu. Félagsleg leikhegðun og 

leikhegðun sem taldist ekki félagslegs eðlis voru einnig mældar. Leikhegðun sem 

taldist ekki félagsleg var öll sú tjáning sem ekki var beint að öðrum. Niðurstöður 

sýndu að eftir íhlutun urðu hlutverkaleikirnir sem börnin lærðu nákvæmari og 

samhliða jókst félagsleg hegðun hjá þeim (Goldstein og Cisar, 1992).  

 Lifter og félagar (2005) voru einnig með fyrirfram ákveðna markhegðun í 

rannsókn sinni en yfir annarskonar ímyndunarleik. Hann fólst í ímyndunarleik með 

sjálfum sér (pretend self), barn sem umsjónarmaður (child as agengt) og hefðbundinni 

notkun hluta á ímyndaðan hátt (specific conventional). Íhlutun var framkvæmd heima 

hjá þátttakendum, sem voru þrjú börn með einhverfu á aldrinum fjögurra til sex ára. 

Íhlutunin fól í sér sýnikennslu á einfaldri markhegðun sem var einnig stýrð 

(prompted). Mælingar á tíðni ímyndunarleiks sýndu að fyrir íhlutun var 

ímyndunarleikur barna lítill sem enginn og eftir að íhlutun hafði verið innleidd jókst 

tíðni hans til muna.  

 En hvorki Goldstein og Cisar (1992) né Lifter og félagar (2005) tóku sérstakt 

tillit til sjálfssprottins ímyndunarleiks heldur mældu aðeins fyrirfram ákveðna 

markhegðun sem hafði verið kennd, sem virðist algengt þegar stuðst er við 

sýnikennslu sem íhlutun á ímyndunarleik barna með einhverfu (Goldstein og Cisar, 

1992; Lifter o.fl., 2005; MacDonald o.fl., 2005). En það getur verið vafasamt að taka 

ekki tillit til sjálfssprottins ímyndunarleiks, þar sem hætta skapast á því að framfarir 

sem mælast séu ekki tilkomnar vegna raunverulegra framfara á hæfni til  
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ímyndunarleiks heldur aðeins vegna eftirhermunar eða seinkaðrar eftirhermunar 

(delayed imitation) (Thorp o.fl., 1995).  

Nokkrar rannsóknir hafa tekið tillit til sjálfsprottins ímyndunarleiks við 

mælingar (Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman, 2008; Ingersoll og Schreibman, 

2006; Sheratt, 2002; Thorp o.fl., 1995; Stahmer, 1995). Sheratt (2002) tók tillit til 

mikilvægi þess að mæla sjálfsprottinn ímyndunarleik í rannsókn sinni á áhrifum 

sýnikennslu ímyndunarleiks af handriti. Fimm börn greind með einhverfu á aldrinum 

fimm til sex ára fengu sýnikennslu á ímyndunarleik. Sýnikennslan fólst í þremur 

skeiðum (phases) og með tímanum var dregið úr magni hennar. Í skeiði eitt sýndi 

kennarinn sýnikennslu ímyndunarleiks með ákveðnum leikföngum og bauð síðan 

barninu að leika með sömu leikföngin. Í skeiði tvö voru fleiri leikföng til staðar, 

sýnikennslan var fjölbreyttari og fól einnig í sér  hlutverkaleik. Í skeiði þrjú var engin 

sýnikennsla og fengu börnin frjálsan aðgang að leikföngunum. Niðurstöður sýndu að 

eftir sýnikennslu hafði tíðni og lengd ímyndunarleiks sem kom fyrir í handritinu 

aukist til muna ásamt öðrum sjálfsprottnum ímyndunarleik. Stöðluð málþroska prófun 

(The Reynell Language Developmental Scales) sýndi einnig fram á bættan málþroska 

barnanna (Sheratt, 2002). 

Annarskonar kennsluaðferðir sem notaðar hafa verið til þess að auka 

ímyndunarleik barna með einhverfu er þjálfun lykilsvörunar (pivotal response 

training). Það er aðferð til þess að auka áhugahvöt einhverfra barna til 

ímyndunarleiks, en áhugaleysi er talin vera ein af mögulegum ástæðum fyrir 

skerðingu ímyndunarleiks þeirra. Þjálfun lykilsvörunar er aðferð sem eykur áhuga 

barna samhliða kennslu mikilvægrar hæfni, eins og málnotkunar eða leikhegðunar. 

Mikilvægir þættir þjálfunarinnar eru fjölbreytileiki í verkefnum, leyfa barninu að velja 
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verkefni, styrkja tilraunir til markhegðunar, skiptast á (turn-taking) og nota 

náttúrulegar styrkingar (natural reinforcement).  

Tækifæri eru gripin þegar barnið sýnir áhuga á einhverju og það notað sem náttúruleg 

styrking markhegðunar. Þessi aðferð var upprunalega þróuð fyrir tungumálakennslu 

barna með einhverfu og hefur reynst áhrifarík til þess (Koegel o.fl., 1999; Koegel 

o.fl., 1989). Nokkrar rannsóknir á leikhegðun einhverfra barna hafa síðan yfirfært 

þjálfun lykilsvörunar frá tungumálakennslu yfir í kennslu ímyndunarleiks og hefur 

það gefið góða raun (Ingersoll og Schreibman, 2006; Stahmer, 1995; Thorp o.fl., 

1995).  

Stahmer (1995) studdist við þjálfun lykilsvörunar til þess að kenna sjö  

drengjum með einhverfu á aldrinum fjögurra til sjö ára ímyndunarleik. 

Ímyndunarleikur var ekki mældur eftir mismunandi flokkum, heldur hafði aðeins eina 

mælingu. Hann var mældur þegar barnið notaði hlut eins og hann væri annar hlutur, 

eignar honum falska eiginleika eða lét eins og hlutur væri til staðar sem var 

fjarverandi. Íhlutun fól í sér þjálfun lykilsvörunar þar sem rannsóknaraðili valdi 

leikfang fyrir framan barnið sem barnið hafði þegar sýnt áhuga, lék við barnið og 

sýndi (modeld) ímyndunarleiksathafnir. Ef barnið sýndi enga svörun var sýnikennslan 

endurtekin. Ef barnið sýndi eins hegðun eða hegðun sem líktist markhegðun var hún 

styrkt, styrkingin var náttúruleg og fól í sér að barnið mátti leika sér með leikfangið 

eða fengi hrós. Eftir því sem ímyndunarleikur varð tíðari og flóknari, því 

margbrotnari þurfti hegðunin að vera til þess að hún væri styrkt. Niðurstöður sýndu að 

tíðni ímyndunarleiks ásamt fjölbreytileika og margbreytileika ímyndunarleiks jókst 

eftir þjálfun lykilsvörunar. Eftir þjálfun lykilsvörunar lærðu öll börnin að framkvæma 

flóknari, fjölbreyttari og meira skapandi ímyndunarleikathafnir sem viðhéldust jafnvel 
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þegar börnin léku sér ein án þjálfunar. Einnig varð viðmót barnanna betra til 

samskipta við rannsóknaraðila eftir þjálfun (Stahmer, 1995).  

Thorp og félagar (1995) rannsökuðu einnig áhrif þjálfun lykilsvörunar á 

ímyndunarleik hjá börnum með einhverfu en á hlutverkaleik. Þátttakendur voru þrír 

drengir með einhverfu, fimm, átta og níu ára og tóku þeir þátt í samskonar þjálfun 

lykilsvörunar og í rannsókn Stahmer (1995). Niðurstöður voru þær sömu og hjá 

Stahmer (1995). Börnin lærðu að taka þátt í sjálfssprottnum ímyndunarleik og 

margbrotnum hlutverkaleik þar sem börnin voru jafnvel byrjuð að skapa sín eigin 

hlutverk. Þessi nýja hæfni viðhélst einnig við þriggja mánaða eftirfylgd (follow up). 

Tíðni hlutverkaleiks jókst og samkvæmt staðlaðri málþroskaprófun (The Peabody 

Picture Vocabulary Test Revised) jókst málþroski þeirra einnig til muna.  

Ingersoll og Schreibman (2006) notuðu einnig þjálfun lykilsvörunar til þess að 

hafa áhrif á ímyndunarleik en með sérstaka áherslu á eftirhermun. Þátttakendur voru 

fimm börn greind með einhverfu á aldrinum tveggja til fimm ára. Íhlutun samanstóð 

af fimm skeiðum af miserfiðum verkefnum sem fólu í sér þjálfun lykilsvörunar á 

eftirhermun leikhegðunar. Fyrstu verkefnin voru einföld, þar sem börnin áttu að 

herma eftir athöfnum sem voru þeim kunnugleg og eftir því sem leið á rannsóknina 

urðu verkefnin erfiðari og athafnirnar nýstárlegar. Styrking og val á efnivið við 

sýnikennslu var eins og í rannsókn Stahmers (1995) og Thorp og félaga (1995). 

Atferlismælingar fóru fram á tíðni ímyndunarleiks, eftirhermunar, málnotkunar og 

sameiginlegrar athygli (joint attention). Niðurstöður sýndu töluverða aukningu í 

eftirhermun barnanna, samhliða henni varð aukning á tíðni ímyndunarleiks, 

málnotkunar og sameiginlegrar athygli sem viðhélst einnig við eftirfylgd mánuði 

seinna. Það að aukning ímyndunarleiks hafði verið stigvaxandi samhliða aukningu 
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eftirhermunar styður þær hugmyndir að eftirhermun spili lykilhlutverk í framkvæmd 

ímyndunarleiks barna með einhverfu (Ingersoll og Schreibman, 2006). 

Niðurstöður Ingersoll og Schreibman (2006), Sthamer (1995), Thorp og félaga 

(1995) benda til þess að þjálfun lykilsvörunar sé áhrifarík aðferð til að kenna börnum 

með einhverfu ímyndunarleik og eftirhermun. Einnig virðist samspilið milli 

eftirhermunar og ímyndunarleiks benda til þess að eftirhermun sé mikilvæg 

undirstaða fyrir hæfni til ímyndunarleiks (Ingersoll og Schreibman, 2006).  

Önnur sýnikennslu aðferð sem reynst hefur áhrifarík til þess að auka 

ímyndunarleik barna með einhverfu er sýnikennsla af myndbandi (video modeling). 

Til dæmis skoðuðu MacDonald og félagar (2005) áhrif sýnikennslu af myndbandi á 

ímyndunarleik tveggja drengja með einhverfu, fjögurra og sjö ára. Handritið sem var 

notað við myndbandseftirhermun samanstóð af 15 leikathöfnum og 17 athöfnum sem 

fólu í sér málnotkun. Tíðni ímyndunarleikathafna og málnotkunar sem voru eins og af 

myndbandinu, var mæld. Engin önnur hegðun var mæld. Börnin horfðu á myndbandið 

tvisvar og síðan var fylgst með þeim að leik. Engin styrking var á markhegðun. 

Niðurstöður sýndu að börnin tileinkuðu sér markhegðun handritsins fljótlega. Tíðni 

ímyndunarleikathafna og málnotkunar jókst til muna við íhlutun og viðhélst jafnvel 

þegar skipt var um leikföng í leikaðstæðum. 

 Dauphin og félagar (2004) rannsökuðu einnig áhrif sýnikennslu af myndbandi 

en á hlutverkaleik. Þátttakandi var þriggja ára drengur með einhverfu og fóru 

aðstæður fram á þremur skeiðum. Á fyrsta skeiðinu var nákvæm sýnikennsla 

hlutverkaleiks af myndbandi. Á öðru skeiðinu voru aðeins ljósmyndir birtar af fyrr 

sýndri sýnikennslu sem gáfu vísbendingar um sama hlutverkaleikinn. Á seinasta 

skeiðinu var skeið tvö endurtekið en með öðrum leikföngum. Tíðni ímyndunarleiks 

var mæld þegar viðeigandi leikföng voru valin, viðeigandi hegðun og málnotkun 
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komu fram eins og á myndbandinu. Niðurstöður sýndu að sýnikennsla af myndbandi 

jók tíðni og nákvæmni þess hlutverkaleiks sem sýnd var á myndbandinu. Þegar aðeins 

ljósmyndir voru birtar gat barnið sýnt viðeigandi hlutverkaleik án sýnikennslunnar, 

jafnvel þegar leikföngum var skipt út. 

 Aðrar rannsóknir á áhrifum sýnikennslu af myndbandi á ímyndunarleik hafa 

sýnt að gerð myndbandsins sem notað er við íhlutun getur skipt máli. Til dæmis getur 

það aukið líkur á auknum ímyndunarleik utan rannsóknaraðstæðna ef myndbandið er 

af einhverjum sem er þátttakandanum nákominn (Reagon, Higbee og Endicott, 2006). 

Reagon og félagar (2006) notuðust við fjölskyldumeðlim í rannsókn sinni á áhrifum 

sýnikennslu af myndbandi á hlutverkaleik. Sýnikennslan á myndbandinu sýndi sex ára 

bróður þátttakandans með eðlilegan þroska leika við jafningja sinn í mismunandi 

hlutverkaleikjum. Við íhlutun horfði þátttakandinn, fjögurra ára drengur með 

einhverfu á myndbandið og eftir það lék hann sér við bróður sinn í samskonar 

aðstæðum og á myndbandinu. Bróðir þátttakandans fylgdi handriti myndbandsins eftir 

með sömu hegðun og sömu málnotkun við leikinn. Fyrir myndbandsíhlutunina var 

tíðni hlutverkaleiks sem kennd var með myndbandinu í lágmarki en eftir íhlutun jókst 

tíðni  hans töluvert.  

Myndbönd sem notuð eru við sýnikennslu geta einnig verið frá mismunandi 

sjónarhornum. Hine og Wolery (2006) útbjuggu myndband þar sem sýnikennslan var 

út frá sjónarhorni barns og aðeins hendur þess sáust meðhöndla leikföngin á 

myndbandinu. Þátttakendur voru þriggja og fjögurra ára stelpur greindar með 

einhverfu. Leikurinn sem var sýndur var eldhúsleikur og garðyrkjuleikur. Niðurstöður 

sýndu aukningu á tíðni þeirra ímyndunarleikathafna sem komu fram í sýnikennslunni, 

sem bendir til þess að sýnikennsla af myndbandi getur haft áhrif á það hvernig 

leikföng eru meðhöndluð. 
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 Fyrrnefndar rannsóknir á sýnikennslu af myndbandi hafa hins vegar ekki tekið 

tillit til sjálfssprottins ímyndunarleiks heldur aðeins lagt áherslu á mælingu á fyrirfram 

ákveðnum athöfnum af myndbandinu (Dauphin o.fl., 2004; Hine og Wolery, 2006; 

MacDonald o. fl., 2005). 

Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman (2008) notuðu vandaðri mælingar á 

ímyndunarleik í B. A. rannsókn sinni á áhrifum sýnikennslu af myndbandi á 

ímyndunarleik tveggja fjögurra ára barna með einhverfu. Mælitækið sem notað var í 

rannsókninni er sama mælitæki og notað er í þessari rannsókn og tekur það tillit til 

alls þess ímyndunarleiks sem á sér stað að hverju sinni. Niðurstöður sýndu að eftir 

íhlutun, þegar börnin höfðu horft á sýnikennslumyndband af jafningja leika 

ímyndunarleik með eldhúsleikföng, jókst tíðni ímyndunarleiks hjá báðum 

þátttakendum til muna.  

Niðurstöður fyrr nefndra rannsókna benda til þess að sýnikennsla af 

myndbandi sé skilvirk íhlutun til að auka ímyndunarleik barna með einhverfu 

(Dauphin o.fl., 2004; Halldóra Magnúsdóttir og Lajla Beekman, 2008; Hine og 

Wolery 2006; MacDonald o.fl., 2005; Reagon o.fl., 2006). 

Það eru því nokkrar kennsluaðferðir á sviði atferlisgreiningar sem sannað hafa 

gildi sitt sem áhrifaríkar leiðir til þess að hafa áhrif á ímyndunarleik barna með 

einhverfu. Þær eru sýnikennsla, handrit (script modeling), myndbandseftirhermun 

(video modeling) og þjálfun lykilsvörunar (pivotal response training) (Dauphin o.fl., 

2004; Goldstein og Cisar, 1992; Hine og Wolary 2006; Ingersoll og Schreibman, 

2006; Kasari o.fl., 1996; Kim o.fl., 2003; Koegel o.fl., 1999; Koegel o.fl., 1989; Lifter 

o.fl., 2005; MacDonald o.fl., 2005; Sheratt, 2002; Stahmer, 1995; Thorp o.fl., 1995). 

Fáar aðferðir hafa hinsvegar reynt að hafa áhrif á ímyndunarleik barna með einhverfu 

í gegnum breytingar í umhverfinu án þess að kenna hegðun sérstaklega.  
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Umhverfi og efniviður sem áhrifabreytur á ímyndunarleik 

Áhrif umhverfis á leik barna hafa lítið verið rannsökuð en umhverfisþættir 

geta verið þýðingarmiklir fyrir leikhegðun þeirra (Rettig 1994; Rubin og  Howe, 

1985). Umhverfið sem getur haft áhrif á leikhegðun felur í sér allt sem er í þeim 

aðstæðum sem barnið leikur sér í, nema barnið sjálft. Umhverfið getur því náð til 

leiksvæðisins, húsgagna, leikfanga og leikfélaga. Jafnvel stærð leikplássins getur haft 

áhrif á framvindu leiksins (Phyfe-Perkins, 1980). 

Rannsóknir sýna að umhverfi getur haft áhrif á leikhegðun barna með 

eðlilegan þroska og barna með einhverfu (Hsieh, 2008; Rubin og Howe,1985; Yuill, 

Strieth, Roake, Aspden og Todd, 2007). Tegund leikefniviðar virðist einnig hafa áhrif 

á leikhegðun barna með eðlilegan þroska þar sem mótaður og ómótaður efniviður 

virðst stuðla mis mikið að ímyndunarleik (Mcloyd, 1983; McGhee, Etheridge og  

Benz, 1984; Pulaski, 1970; Umek og Musek, 2001). Engar ritrýndar rannsóknir hafa 

verið gerðar á áhrifum ómótaðs efniviðar á leikhegðun barna með einhverfu. Þar sem 

engar upplýsingar liggja fyrir um hvernig ómótaður efniviður hefur áhrif á 

ímyndunarleik barna með einhverfu, geta samskonar rannsóknir á börnum með 

eðlilegan þroska, ef til vill gefið vísbendingar um hvernig áhrifunum er háttað hjá 

börnum með einhverfu. Rannsóknir á öðrum umhverfisþáttum sem áhrifavaldar á 

leikhegðun barna með einhverfu, hafa sýnt að margt getur haft áhrif. Til dæmis sýndu 

Yuill og félagar (2007) fram á í rannsókn sinni að uppsetning leikvallar getur haft 

áhrif á félagsleg samskipti barna með einhverfu. Þau fengu það einstaka tækifæri að 

hanna nýjan leikvöll fyrir hóp barna með einhverfu og skoðuðu hvaða áhrif 

breytingarnar höfðu á leik barnanna. Nýi leikvöllurinn var hannaður með það að 

markmiði að auka áhuga barnanna á leikföngunum og auka tíðni félagsleiks þeirra. 

Það sem aðgreindi nýja leikvöllinn frá þeim eldri var að leikefniviðurinn stuðlaði að 
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viðeigandi líkamlegri örvun, auknum ímyndunarleik og uppsetning hans var 

skipulagðari. Leikefniviðurinn stuðlaði að líkamlegri örvun að því leiti að hann var 

ekki of erfiður né of auðveldur fyrir börnin að ráða við. Leiksvæði voru tengd með 

málaðri lestarbraut á stéttinni sem stuðla átti að auknum ímyndunar- og hlutverkaleik 

og um leið auka samskipti barnanna. Leikefniviðnum hafði einnig verið stillt upp í 

hring þannig að eitt tók við af öðru. Tíðni félagsleiks var borin saman milli nýja og 

eldri leikvallarins. Niðurstöður sýndu aukna tíðni félagslegra samskipta eftir að skipt 

hafði verið yfir á nýja leikvöllinn. Ef leikefniviðurinn stuðlar að viðeigandi örvun, er 

líklegur til að stuðla að ímyndunarleik og honum er raðað upp á réttan hátt getur það 

haft jákvæð áhrif á tíðni félagslegra samskipta barna með einhverfu. 

Annar þáttur sem hefur áhrif á leikhegðun barna eru leikfélagarnir. Þroski 

þeirra og aldur er eitt af því sem getur haft áhrif á leikhegðun barna (Umek og Musek, 

1997). Svo virðist sem ímyndunarleikur sé líklegri til þess að verða flóknari, tíðari, 

margbreytilegri og vara í lengri tíma þegar börn með eðlilegan þroska leika sér með 

börnum sem eru eldri en þau sjálf (Umek og Musek, 1997). Leikhegðun verður einnig 

tíðari og fjölbreyttari þegar börn með þroskaraskanir leika sér við jafnaldra sína með 

eðlilegan þroska, heldur en við önnur börn með þroskaraskanir (Bauminger o.fl., 

2008). Hversu vel börnin þekkja leikfélaga sína getur einnig haft áhrif á leikhegðun 

(Doyle, Connolly og Rivest, 1980). Þegar börn sem eru kunnug hvort öðru leika sér 

saman er ímyndunar- og hlutverkaleikur líklegri til að eiga sér stað en ef þau eru hvort 

öðru ókunnug (Doyle o.fl., 1980). 

Mismunandi tegundir leikfanga er annar mikilvægur þáttur þegar áhrif 

umhverfis á leikhegðun eru skoðuð. Gerð þeirra, tegund og uppbygging, getur haft 

afgerandi áhrif á framvindu ímyndunarleiks barna (Hsieh, 2008; Rubin og Howe, 

1985; Yuill o.fl., 2007). Leikföng og leikefniviður eru oft aðgreind í mismunandi 
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flokka (Yawkey og Toro-Lopez, 1985; Rubin og Howe,1985). Einfaldasta flokkunin 

fer fram við markaðsetningu og sölu leikfanga, það er hvaða aldri leikföngin hæfa og 

hvoru kyninu þau eru ætluð (Yawkey og Toro-Lopez, 1985). Fræðileg flokkun 

leikfanga fer eftir gerð þeirra, notkun og tilgangi (Yawkey og Toro-Lopez, 1985). 

Helstu flokkarnir eru, leikföng sem stuðla að félagsleik (social toys), leikföng sem 

stuðla að einleik (isolated toys), mótaður efniviður (structured materials), ómótaður 

efniviður (unstructerd materials) og raunverulegur efniviður (real objects) (Kim o.fl., 

2003; Quilitch og Risley, 1973; Rettig, 1994; Rubin og Howe, 1985; Pulaski, 1970; 

Yawkey og Toro-Lopez, 1985). 

 Leikföng sem stuðla að félagsleik (social toys) eru leikföng sem tveir eða fleiri 

geta leikið með í einu. Sem dæmi um félagsleg leikföng eru boltar, búningar, brúður 

og leikfangabílar. Leikföng sem stuðla að einleik (isolated toys) eru leikföng sem 

stuðla frekar að því að barnið leiki sér eitt, þar sem aðeins einn getur leikið sér að 

þeim í einu, eins og púsl, litir og bækur (Kim o.fl., 2003; Rettig, 1994; Quilitch og 

Risley, 1973). Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg samskipti eru líklegri til að eiga sér 

stað þegar börn leika sér að leikföngum sem stuðla að félagsleik heldur en leikföng 

sem stuðla að einleik (Ivory og McCollum, 1999; Quilitch og Risley, 1973). 

Quilitch og Risley (1973) könnuðu hvort hægt væri að hafa áhrif á félagsleik 

og samskipti barna með leikfangavali eingöngu. Sjötíu og tveimur börnum með 

eðlilegan þroska var skipt niður í tólf hópa. Hóparnir léku sér annarsvegar í 

leikaðstæðum þar sem aðeins leikföng sem stuðluðu að félagsleik voru í boði og 

hinsvegar þar sem aðeins leikföng sem stuðluðu að einleik voru í boði. Leikhegðun 

var tekin upp á myndband og hlutfall þess tíma sem hvert barn tók þátt í félagsleik var 

reiknað. Niðurstöður sýndu að tegund leikfangs hafði áhrif á samvinnu og félagsleik 

barnanna. Þegar skipt var frá aðstæðum með leikföngum sem stuðluðu að einleik, yfir 
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í aðstæður með leikföngum sem stuðluðu að félagsleik, jókst hlutfall félagsleiks um 

62 %. 

Ivory og McCollum (1999) framkvæmdu samskonar rannsókn og Quilitch og 

Risley (1973) en með þátttakendum sem áttu við þroskaraskanir að stríða. Börnin 

voru einnig látin leika sér í aðstæðum með leikföng sem stuðluðu að félagsleik 

annarsvegar og hinsvegar með leikföng sem stuðluðu að einleik. Niðurstöður voru í 

samræmi við niðurstöður Quilitch og Risley (1973). Hlutfall félagsleiks var hærra 

þegar börnin léku sér með leikföng sem stuðluðu að félagsleik en þeim sem stuðluðu 

að einleik. Félagsleg samskipti og samvinnuþýði eru því líklegri til þess að eiga sér 

stað með leikföngum sem stuðluðu að félagsleik en þeim sem stuðluðu að einleik 

(Hsieh, 2008; Ivory og McCollum, 1999; Quilitch og Risley, 1973; Yuill o.fl., 2007).  

Tegund leikfangs hefur því án efa áhrif á leikhegðun barna (Hsieh, 2008; 

Ivory og McCollum, 1999; Quilitch og Risley, 1973; Yuill o.fl., 2007) en hvaða áhrif 

mismunandi leikefniviður hefur á leikhegðun er umdeilt (Mcloyd, 1983; McGhee, 

Etheridge og  Benz, 1984; Pulaski, 1970; Umek og Musek, 2001). Efniviður getur 

verið þrennskonar, mótaður efniviður (structured materials), ómótaður efniviður 

(unstructerd materials) og raunverulegur efniviður (real objects) (Kim o.fl., 2003; 

Rettig, 1994; Pulaski, 1970; Rubin og Howe, 1985; Yawkey og Toro-Lopez, 1985). 

Mótaður efniviður (structured materials) eru framleidd leikföng og skiptast í 

hefðbundin leikföng (toys), mótanleg leikföng (constructional toys) og 

fræðsluleikföng (instructional toys) (Yawkey og Toro-Lopez, 1985). Hefðbundin 

leikföng (toys) eru oftast smækkaðar eftirlíkingar af raunverulegum hlutum, eins og 

brúður, heimilisleikföng og farartækjaleikföng. Mótanleg leikföng (constructional 

material) bjóða upp á fjölbreyttari notkun en hefðbundin leikföng og eru þau notuð til 

þess að skapa og byggja. Dæmi um mótanleg leikföng eru kubbar, leir og litir 
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(Yawkey og Toro-Lopez, 1985). Fræðsluleikföng (instructional toys) eru ætluð til 

þess að stuðla að þroska skynfæra og hreyfifærni barna (Yawkey og Toro-Lopez, 

1985). Fræðsluleikföng eru oftast notuð við kennslu og mikið notuð í sérkennslu 

barna með þroskaraskanir. Dæmi um fræðsluleikföng eru samsetningarleikföng, 

leikföng sem fela í sér að renna rennilás, hneppa tölum eða reima, ásamt öllum öðrum 

leikföngum sem kenna sjálfshjálparfærni (Yawkey og Toro-Lopez, 1985). 

 Ómótaður efniviður (unstructerd materials) er talinn vera allur sá efniviður sem 

notaður er til leiks sem ekki hefur verið hannaður sérstaklega til þess, eins og pottar, 

krukkur, púðar, teppi og fleira (Yawkey og Toro-Lopez, 1985). Ómótaður efniviður 

getur einnig verið náttúrulegur (natural materials) eins og vatn, sandur, drulla, steinar 

og fleira (Yawkey og Toro-Lopez, 1985). Í þessari rannsókn verður ekki tekið tillit til 

náttúrulegs efniviðar í skilgreiningu á ómótuðum efnivið, heldur mun ómótaður 

efniviður teljast til þeirra hluta sem ekki gefa í skyn hvernig nota megi þá til leiks, svo 

sem efnisbútar, flöskur og pappakassar. 

 Þar sem ómótaður efniviður gefur ekki til kynna hvernig megi nota hann til leiks 

á sama hátt og mótaður efniviður, mætti draga þá ályktun að meiri líkur eru á því að 

ómótaður efniviður sé notaður til ímyndunarleiks en mótaður efniviður. En sambandið 

milli ómótaðs efniviðar og leikhegðunar barna er óljóst og hafa niðurstöður fyrri 

rannsókna á því verið ósambærilegar (Mcloyd, 1983; McGhee o.fl., 1984; Pulaski, 

1970; Umek og Musek, 2001). Mcloyd (1983) skoðaði til dæmis áhrif mismunandi 

efniviðar á ímyndunar- og félagsleik barna með eðlilegan þroska og bar saman 

leikhegðun mismunandi aldurshópa. Börnunum var skipt í hópa eftir aldri þar sem í 

öðrum hópnum voru þriggja ára gömul börn en í hinum hópnum fimm ára gömul 

börn. Báðir hóparnir léku sér annarsvegar í aðstæðum með mótuðum efnivið og 

hinsvegar í aðstæðum með ómótuðum efnivið. Tíðni ímyndunarleiks var mæld og 



Áhrif ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik  27 

 

skráð var hvort ímyndunarleikurinn væri af félagslegum toga eða ekki. Niðurstöður 

sýndu að börnin sýndu oftar ímyndunarleik með mótaða efniviðnum heldur en þeim 

ómótaða. Ómótaði efniviðurinn virtist hafa neikvæð áhrif á félagsleik hjá yngri 

börnunum en ekki hjá þeim eldri. 

 Aðrar rannsóknir hafa stutt niðurstöður Mcloyd (1983) að ómótaður efniviður 

stuðli frekar að einleik hjá ungum börnum og að mótaður efniviður stuðli frekar að 

félagsleik heldur en ómótaður efniviður. Yngri börn með minni þroska virðast einnig 

kjósa frekar að leika sér með mótaðan efnivið fremur en með ómótaðan efnivið 

(Jeffree og McConkey, 1976; Mcloyd, 1983; Nicolich, 1977). 

 Umek og Musek (2001) skoðuðu einnig áhrif mótaðs og ómótaðs efniviðar á 

ímyndunarleik barna með eðlilegan þroska á mismunandi aldri. Þátttakendur voru á 

aldrinum þriggja til sex ára og var þeim skipt niður í tvo hópa, þriggja til fjögurra ára 

og fimm til sex ára. Hóparnir léku sér síðan í aðstæðum bæði með mótaðan efnivið og 

ómótaðan efnivið. Niðurstöður sýndu að þegar yngri börnin léku sér með mótaða 

efniviðinn var tíðni ímyndunarleiks hærri, hann var fjölbreyttari og stóð lengur yfir 

samfleytt en þegar þau léku sér með ómótaða efniviðinn. Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar niðurstöðum Mcloyd (1983). Lítill sem enginn munur var á milli tíðni 

ímyndunarleikathafna með mótaða og ómótaða efniviðnum hjá eldri hópnum. Yngri 

börnin höfðu hinsvegar síður áhuga á ómótaða efniviðnum en þau eldri og hann var 

síður notaður við ímyndunarleik hjá þeim yngri en þeim eldri. Ímyndunarleikur átti 

sér stað lengur og oftar með mótaða efniviðnum en þeim ómótaða hjá yngri börnunum 

(Umek og Musek, 2001). Niðurstöður Umek og Musek (2001) eru í samræmi við þær 

hugmyndir að áhrif efniviðar á ímyndunarleik barna sé háð aldri þeirra (Jeffree og 

McConkey, 1976; Mcloyd, 1983). Rannsóknir hafa einnig sýnt að fjölbreytni í 

ímyndunarleik sé meiri hjá eldri börnum en þeim yngri (Phillis, 1945; Pulaski 1970; 
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Vandenberg, 1981). Pulaski (1970) skoðaði til dæmis áhrif ómótaðs og mótaðs 

efniviðar á leikhegðun barna rétt eins og Mcloyd (1983) og Umek og Musek (2001) 

en með aðeins eldri hóp barna, frá fjögurra til sjö ára. Börnin voru látin leika sér í 

aðstæðum annarsvegar með mótuðum efnivið og hinsvegar með ómótuðum efnivið. 

Fjölbreytileiki og innihald ímyndunarleiks var metinn með viðeigandi prófunum 

(Fantasy Rating Scale). Niðurstöður sýndu fram á að fjölbreytni ímyndunarleiks var 

meiri þegar börnin léku sér með ómótaða efniviðinn og þau börn sem sýndu mestan 

ímyndunarleik kusu frekar að leika sér með ómótaða efniviðinn en þann mótaða. 

 McGhee og félagar (1984) rannsökuðu áhrif mismunandi efniviðar á tíðni og 

lengd ímyndunarleiks. Sextíu börn á aldrinum tveggja og hálfs árs til fimm ára með 

eðlilegan þroska, tóku þátt í rannsókninni þar sem þeim var kynntur mótaður 

efniviður í formi hefðbundinna leikfanga eða ómótaður efniviður í formi viðar og 

pappa. Börnin máttu leika sér eins lengi og þau vildu að hvorum flokknum fyrir sig. 

Mælingar á tíðni og lengd ímyndunarleiks yfir mismunandi efnivið sýndu að 

ímyndunarleikur varð tíðari með ómótaða efniviðnum en ímyndunarleikur stóð yfir í 

lengri tíma með mótaða efniviðnum. 

 Samantekt á niðurstöðum fyrr nefndra rannsókna benda til þess að óljóst virðist 

vera hvort ómótaður eða mótaður efniviður stuðli frekar að ímyndunarleik barna með 

eðlilegan þroska. Niðurstöður nokkra rannsókna sýna að ímyndunarleikur sé tíðari 

með ómótuðum efnivið (McGhee o.fl., 1984; Pulaski, 1970) en aðrar sýna að 

ímyndunarleikur sé tíðari með mótuðum efnivið (Mcloyd, 1983; Umek og Musek 

2001). Ljóst er hinsvegar  að áhrif mismunandi efniviðar á ímyndunarleik barna er 

háð aldri (Jeffree og McConkey, 1976; Mcloyd, 1983; Phillis, 1945; Pulaski 1970; 

Umek og Musek 2001; Vandenberg, 1981). Svo virðist vera að mótaður efniviður 

stuðli frekar að ímyndunarleik yngri barna og að ómótaður efniviður hafi lítil sem 
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engin áhrif á ímyndunarleik þeirra. Eldri börn virðast geta nýtt sér ómótaðan efnivið 

betur til ímyndunarleiks en þau yngri (Jeffree og McConkey, 1976; Mcloyd, 1983; 

Phillis, 1945; Pulaski 1970; Umek og Musek 2001; Vandenberg, 1981). Mikilvægt er 

að hafa varann á þegar þessar niðurstöður eru nýttar til þess að álykta um áhrif 

mismunandi efniviðar á ímyndunarleik barna með einhverfu. Mikill þroskamunur er á 

leikhegðun barna með einhverfu og barna með eðlilegan þroska og því er ekki 

sjálfgefið að áhrifin séu þau sömu. Einnig er mikilvægt að taka tillit til þess að 

fyrrnefndar rannsóknir eru allar hópasniðsrannsóknir. Engar sambærilegar ritrýndar 

rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik barna með 

einhverfu sem notast hafa við einliðasnið og nákvæmar atferlismælingar. Ein B. A. 

ritgerð hefur hinsvegar verið gerð á áhrifum mótaðs og ómótaðs efniviðar á 

leikhegðun barna og notast við nákvæmar atferlismælingar en með þátttakendum með 

eðlilegan þroska (Heiða Brynja Heiðarsdóttir og Kristján Bergmann Tómasson, 

2007). Áhrif ómótaðs efniviðar á leikhegðun barna hefur verið áberandi í 

þjóðfélagsumræðu á Íslandi síðastliðin ár (Hanna Birna Kristjánsdóttir, 2003; 

Morgunblaðið, 2008, 2009; Sindri Freysson, 2000). Heiða Brynja Heiðarsdóttir og 

Kristján Bergmann Tómasson (2007) framkvæmdu B. A. rannsókn sína inn á 

leikskóla sem rekinn er af leikskólastefnunni Hjallastefnu. Hjallastefnan var þróuð af 

Margréti Pálu Ólafsdóttur, en stefnan leggur áherslu á kynjaskiptingu nemenda og 

notkun ómótaðs efniviðar. Hefðbundin leikföng hafa verið fjarlægð úr daglegu 

skólastarfi og aðeins notast við ómótaðan efnivið (Margrét Pála Ólafsdóttir 1992, 

1995, 1998, 2000). Leikskólar sem reknir eru af Hjallastefnunni eru því kjörið 

tækifæri til rannsókna á áhrifum efniviðar á leikhegðun barna. Fáar rannsóknir hafa 

hinsvegar verið gerðar á áhrifum Hjallastefnunnar en árið 2000 leitaði Margrét Pála 

uppi 130 fyrrum nemendur sína til þess að kanna áhrif hennar. Með viðeigandi 
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prófunum kom í ljós að sjálfsvirðing og námsgeta var tölfræðilega marktækt hærri hjá 

þeim en jafnöldrum þeirra sem ekki höfðu gengið í leikskóla Hjallastefnunnar 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2000). Margrét skýrði þennan mun út frá kynjaskiptingu 

stefnunnar (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2000). Að mati höfunda þessa verkefnis er 

mögulegt að takmarkaður aðgangur að mótuðum efnivið og aukinn aðgangur að 

ómótuðum efnivið í daglegu leikskólastarfi, hafi spilað þátt í aukinni námsgetu 

þessara barna.  

 Heiða Brynja Heiðarsdóttir og Kristján Bergmann Tómasson (2007) notuðu 

sama mælitæki og er gert í þessari rannsókn til að meta áhrif mismunandi efniviðar á 

leikhegðun barna innan Hjallastefnunnar. Þátttakendur voru þrjú þriggja ára börn með 

eðlilegan þroska sem voru vön því að leika sér með ómótaðan efnivið í þeim 

aðstæðum sem rannsóknin fór fram. Í grunnlínu léku börnin sér með ómótaðan 

efnivið eins og þau gerðu í hefðbundinni skóladagskrá. Íhlutun fól í sér innsetningu 

hefðbundinna leikfanga. Leikhegðun var mæld með mælitæki Kristínar 

Guðmundsdóttur (2002) og niðurstöður sýndu að fjöldi leikathafna var meiri í 

ímyndunar- og hlutverkaleik þegar börnin léku sér með ómótaðan efnivið en mótaðan. 

Ímyndunar- og hlutverkaleikur stóð einnig lengur yfir með ómótuðum efnivið heldur 

en með mótuðum en munurinn var ekki mikill.   

 Enn hafa engar einliðasniðs rannsóknir verið gerðar á áhrifum ómótaðs 

efniviðar á ímyndunarleik barna með einhverfu sem notast við nákvæma tíðnitalningu 

ímyndunarleiks ásamt því að taka tillit til hvaða leikföng eru notuð við hverja 

leikathöfn. En í þessari rannsókn verður það athugað. 

 Tilgangur þessarar rannsóknar er því að skoða áhrif íhlutunar sem felur í sér 

innsetningu ómótaðs efniviðar á tíðni ímyndunarleiks fjögurra ára drengs með 

einhverfu. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

 Þátttakandi rannsóknarinnar var fjögurra ára drengur með ódæmigerða 

einhverfu. Hann fékk dulnefnið Máni í þessari rannsókn. Ástæða fyrir vali 

þátttakandans var þroski hans og málnotkun. Hann hafði nógu mikinn hreyfiþroska og 

félagslega færni til að geta leikið sér og haft samskipti við önnur börn. Málþroski hans 

var einnig nægilegur, en viðeigandi málþroski og viðeingandi félagsleg færni eru 

nauðsynlegar forsendur ímyndunarleiks (Brown og Murray, 2001; Morrison, o.fl., 

2002; Smilansky og Shefatya, 1990; Lyytinen, Poikkeus og Laakso, 1997). 

Þátttaka Mána var staðfest með upplýstu samþykki foreldris. Önnur fjögur 

börn voru fengin til að taka þátt í rannsókninni til þess að leika sér á sama svæði og 

Máni. Börnin voru drengir eðlilegan þroska af sömu deild og Máni og á sama 

aldursári. Þeir voru valdir vegna aldurs, þroska og þeirra vináttutengsla sem þeir 

höfðu við Mána, en vináttutengsl, aldur og þroski geta verið mikilvægir áhrifaþættir á 

leikhegðun barna (Bauminger o.fl., 2008; Doyle o.fl., 1980; Rubin og Howe, 1985).  

Aðstæður 

Rannsóknin fór fram í leikskóla á landsbyggðinni. Innan skólans eru fjórar 

aldursskiptar deildir sem eru aðskildar en eiga sameiginlegt svæði utan deilda. Á deild 

þátttakendanna eru samtals 20 nemendur og þar starfa fimm starfsmenn.  

Rannsóknin fór fram innandyra í leikskólanum á meðan náms- og leiktími stóð 

yfir inni á deildunum. Rannsóknaraðstæður voru settar upp á sameiginlegu svæði 

leikskólans fyrir utan deildina og var það afmarkað með stórri hillusamstæðu og 

brúðuleikhúsveggi. Svæðið var 6,41m og 3,28m á stærð og innihélt lítil viðarhúsgögn 

(sjá viðauka A). Húsgögnin voru rúm, eldavél, vaskur, borð og þrír kollar. 

Rannsóknargögnum var komið fyrir innan svæðisins fyrir hverja upptöku, en 
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upptökur fóru fram alla virka daga, frá klukkan 8:45 til 9:00 í fjórar vikur, í mars og 

apríl, 2009.  

Efniviður   

Efniviður samanstóð af mótuðum efnivið, það er hefðbundnum leikföngum og 

ómótuðum efnivið, það er hlutum sem höfðu ekki skýran leiktilgang.  

Hefðbundnu leikföngin sem notuð voru í rannsókninni voru fengin að láni hjá 

viðkomandi leikskóla og valin út frá mælitæki Kristínar Guðmundsdóttur (2002) 

(Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). Þar tekur skráning leikhegðunar 

tillit til ákveðinna leikfangaflokka sem eru kubbar, fígúrur, samsetningarleikföng, 

farartækjaleikföng og leikþemu (Kristínar Guðmundsdóttur, 2002; Kristín 

Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). Samsetningarleikföng eru sjaldgæf á 

Íslandi og því ekki notuð í þessari rannsókn. Ásamt þeim voru leik húsgögn til staðar 

á leiksvæðinu sem voru eldhússamstæða úr við, rúm, borð og stólar (sjá viðauka A). 

Á meðan á rannsókninni stóð voru leikföngin ekki notuð til almenns leiks 

heldur takmarkaðist notkun þeirra við rannsóknaraðstæður og voru þau vel geymd á 

meðan rannsókn fór ekki fram. Þetta var gert í þeim tilgangi að hafa stjórn á 

rannsóknargögnum svo þau myndu ekki týnast eða skemmast. 

Ómótaði efniviðurinn sem var notaður var valinn út frá fyrri rannsóknum sem 

notast hafa við samskonar efnivið (Baron-Cohen, 1987; Libby, Powell, Messer og 

Jordan, 1998; Jarold, Smith og Boucher, 1994; Stahmer, 1995). Þau voru pappakassi, 

slæður, ílát, flöskur, trépinnar, eldspýtubox, klósettrúlluhólkar og svampar. Einnig var 

notaður annarskonar ómótaður efniviður sem ekki hefur verið notaður áður í 

rannsóknum, það er Völuskrín. Völuskrín er leikfang sem hannað var af Þóreyju 

Vilhjálmsdóttur og Lóu Auðunsdóttur og samanstendur af 13 gifseftirlíkingum af 

kindabeinum. Kindabein er forn íslenskur leikefniviður þar sem mismunandi bein 
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tákna mismunandi húsdýr. Kjálkabein táknuðu kýr, leggir táknuðu hesta, kjúkur voru 

lömb eða hundar og horn voru kindur (Anna Lára Steindal, 2004).  

Leikfangið kemur í myndskreyttum kassa sem nýta má við leik og gefur 

vísbendingar um viðeigandi notkun leikfangsins, og því var hann ekki hafður með 

sem rannsóknargagn. Tilgangur Völuskrínsins var því haldið leyndu fyrir 

þátttakendum og gengið var úr skugga um að börnin könnuðust ekki við leikfangið 

við íhlutun. 

Mælitæki  

Hluti af mælitækinu ,,Measurement system for monitoring play in typically 

developing children and children with autism” sem þróað var af Kristínu 

Guðmundsdóttur (2002) var notaður við skráningu gagna í rannsókninni. Mælitækið 

skráir margbreytileika leikathafna barna með eðlilegan þroska og barna með 

einhverfu, í hefðbundnum leikaðstæðum með fjölbreytt úrval leikfanga. Mæling 

leikhegðunar fól í sér myndbandsupptöku og tíðniskráningu leikhegðunar við áhorf á 

upptöku. Mælitækið inniheldur fjögur skráningarblöð sem mæla fjórar mismunandi 

formgerðir leikathafna. Einfalda handfjötlun (simple manipulation), dæmigerða 

handfjötlun (fuctional manipulation), ímyndunarleik (symbolic toy play) og 

hlutverkaleik (symbolic role play). Aðeins var notast við skráningu ímyndunarleiks 

(symbolic toy play) við framkvæmd þessarar rannsóknar með viðeigandi 

skráningarblaði (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-

Rosales, 2008). 

Mælitækið gerir ráð fyrir að leikathöfn sé skráð auk formgerðar athafnarinnar, 

það er ímyndunarleikur. Leikathöfn á sér stað þegar barnið snertir hlut og endar þegar 

barnið sleppir hlutnum, snertir annan hlut eða þegar leikurinn er truflaður á einn eða 
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annan hátt. Stuðst var við skilgreiningar á ensku (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; 

Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). 

Tækjabúnaður 

Notuð var við Panasonic NV-GS250 myndbandsupptökuvél við gagnasöfnun. 

MacBook fartölva og forritin iMovie og iTunes voru notuð við skráningu og 

úrvinnslu gagna.  

Rannsóknarsnið 

Notað var vendisnið (ABA-reversal design) til þess að meta áhrif 

frumbreytunnar á ímyndunarleik. Þetta rannsóknarsnið var valið svo hægt væri að sjá 

skýr áhrif frumbreytunnar þegar hún væri sett inn og tekin út. Mælingar fóru fram á 

hverjum virkum degi í þrjár vikur og þrjá daga .  

Grunnlína var mæld í rúma viku, eða sex skipti, þar léku börnin sér í 

leikaðstæðunum eingöngu með mótaða efniviðinn. Íhlutun fól í sér innsetningu 

ómótaðs efniviðar og var hún mæld í níu skipti eða í rúmar tvær vikur. Snúið var aftur 

í grunnlínu með því að fjarlægja ómótaða efniviðinn úr leikaðstæðunum í þrjú skipti.  

Frumbreyta  

Frumbreytan í rannsókninni var ómótaði efniviðurinn sem bætt var við 

leikaðstæðurnar. Ómótaði efniviðurinn var skilgreindur sem raunverulegir hlutir sem 

gefa ekki í skyn hvernig megi nota þá til leiks og hafa enga eina fyrirfram ákveðna 

útkomu, eins og pappakassi, efnisbútar og kindabein. Ómótaða efniviðinn má sjá í 

viðauka B. 

Fylgibreyta 

Fylgibreytan var fjöldi ímyndunarleikathafna. Ímyndunarleikur var mældur 

samkvæmt skilgreiningu og skráningarkerfi Kristínar Guðmundsdóttir (2002). Tíðni 

hegðunar var skráð þegar barnið tengdi leikefnivið, við þematengda eða ímyndaða 
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eiginleika eða lét eins og fjarverandi hlutur væri til staðar með hreyfingu, málnotkun 

eða annarskonar tjáningu. Hvaða efniviður var meðhöndlaður hverju sinni var skráð 

samtímis (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 

2008). 

Framkvæmd 

Leyfi voru fengin hjá fræðslustjóra skóladeildar (sjá viðauka C). Tilkynnt var 

um framkvæmd rannsóknarinnar til persónuverndar og leyfi fengið hjá leikskóla 

Mána til þess að framkvæma rannsóknina (sjá viðauka D). Einnig var fengið upplýst 

samþykki hjá forráðamanni Mána (sjá viðauka E). Munnlegt samþykki frá foreldrum 

var einnig fengið fyrir þátttöku hinna drengjanna, eftir að óskað hafði verið eftir henni 

skriflega (sjá viðauka F).  

Starfsfólki leikskólans var kynnt framkvæmd rannsóknarinnar í samræmi við 

það magn upplýsinga sem hægt var að gefa upp án þess að það hefði haft áhrif á 

framkvæmd og niðurstöður rannsóknarinnar. Fundað var með starfsfólki fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar þar sem skriflegar og munnlegar leiðbeiningar voru 

gefnar. Skriflegu leiðbeiningarnar má sjá í viðauka G. Óskað var eftir því að minnsta 

kosti einn starfsmaður væri viðstaddur meðan á upptökum stóð í þeim tilgangi að 

aðstoða Mána ef þess þyrfti.  

Rannsóknarupptökur voru settar inn í TEACCH myndakerfi þátttakandans. 

Mynd var tekin af rannsóknaraðstæðum og hún sett inn í dagskipulag Mána. Fyrir 

hverja upptöku var honum rétt mynd af rannsóknaraðstæðum sem gaf til kynna hvað  

væri næst á dagskrá.  

Rannsóknaraðilar höfðu lítil sem engin samskipti við börnin meðan á 

rannsókn stóð og starfsmenn leikskólans sögðu börnin að koma fram og leika. Iðulega 

mynduðu börnin lest með Mána fremst í fararbroddi og héldu af stað frá 
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leikskóladeild sinni að rannsóknarrými. Þar höfðu rannsóknaraðilar þegar stillt upp 

þeim efniviði sem notaður var að hverju sinni. Börnin fengu frjálsar hendur þegar 

kom að vali leikfanga sem voru á leiksvæðinu. Náms- og leiktími stóð yfir á 

deildunum og því var ekki mikill umgangur meðan á upptökum stóð.  

Upptökur stóðu yfir í um það bil fimmtán mínútur í senn fimm sinnum í viku. 

Reynt var eftir bestu getu að hafa upptökur á sama tíma dags frá kl. 08:45 til 09:00. 

Áður en rannsókn hófst voru rannsóknaraðstæður settar upp tvo daga í röð og 

börnin léku sér þar í nokkrar mínútur. Þetta var gert í þeim tilgangi að venja 

þátttakendur við rannsóknaraðstæður. Eftir það fóru fjórir dagar í að venja börnin við 

myndbandsupptöku. Voru síðan þessar upptökur notaðar í þjálfun matsmanna í að 

skrá leikathafnir þar til viðunandi samræmi (80%) milli þeirra var náð. Rannsóknin 

fór fram á sama hátt þar sem upptökur voru yfir fimmtán mínútna tímabil.  

Grunnlína  

Upptökur í grunnlínu fóru fram á svipuðum tíma dags alla virka daga, eða frá 

kl. 08:45 til 09:00. Undantekning var gerð á miðvikudögum en þá var Máni upptekinn 

í leikfimiþjálfun þann tíma og upptökur fóru því fram frá kl. 09:45 til 10:00 þá daga.  

Leikefniviður grunnlínu samanstóð einungis af mótuðum efnivið sem valinn 

var út frá flokkun leikfanga þess mælitækis sem notast var við. Flokkarnir voru 

kubbar, farartæki, fígúrur og leikþema (Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín 

Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). Fjöldi leikfanga úr hverjum flokki var frá 

15 til 17 (sjá viðauka B). 

Leikskólakennari bað börnin um að koma fram að leika, börnin mynduðu lest 

og lögðu af stað á leiksvæðið. Börnin fengu leyfi til þess að fara á klósettið ef þess var 

þörf. Upptökur fóru fram þangað til að grunnlína virtist nægilega stöðug til þess að 

hægt væri að hefja inngrip.  
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Íhlutun  

Íhlutun fólst í því að ómótuðum efnivið var bætt við þau leikföng sem þegar 

voru á leiksvæðinu. Ómótaða efniviðinn sem notast var við í þessari rannsókn má sjá í 

viðauka B. 

Grunnlína 2 

Snúið var aftur í grunnlínu þegar tíðni ímyndunarleiks athafna virtist vera 

orðin nægilega stöðug í íhlutun. Ómótaði efniviðurinn var þá fjarlægður úr 

leikaðstæðunum og var því aðeins mótaður efniviður eftir rétt eins og í fyrri 

grunnlínu. Þetta var gert svo hægt væri að segja með meiri vissu hvernig áhrif 

frumbreytunnar væri háttað.   
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Niðurstöður 

Mælingar voru gerðar á samræmi matsmanna (interobserver agreement) á 

skráningu þeirra á ímyndunarleik. Tveir matsmenn skráðu tíðni hegðunar og var 

hlutfall samræmis (total count IOA) reiknað með því að deila lægri tíðnitölunni í þá 

hærri og margfaldað með 100.  

Samræmi var reiknað í 33, 3% skipta í grunnlínu og reyndist það vera 100%.   

Í íhlutun var samræmi reiknað í 22,2% skipta og reyndist það 100%. Þegar snúið var 

aftur í grunnlínu reyndist  samræmi einnig 100% í þau 33,3% skipta sem það var 

reiknað.  

Niðurstöður voru túlkaðar með sjónrænu mati rannsóknaraðila á 

hegðunarmynstri. Mynd 1 sýnir fjölda athafna í ímyndunarleik í grunnlínu og þegar 

ómótuðum efnivið var bætt við leiksvæðið. Hegðun var mæld í grunnlínu í sex skipti, 

lægsta gildi var tveir og hæsta gildi tíu, tíðni hegðunar var meðalhá í grunnlínu en 

örlítið breytileg. Í mælistund 2 og mælistund 4 hafði töluvert dregið úr tíðni hegðunar.  

Þessi frávik áttu sér stað þegar rannsóknaraðilar höfðu litla stjórn á aðstæðum. Í fyrra 

skiptið var þátttakandinn að koma úr líkamsþjálfun og virtist þreyttur og í seinna 

skiptið myndaðist óeirð í leikaðstæðum með miklum látum og virtust þessar breytur 

hafa áhrif á tíðni hegðunar. Vegna þessara skýringa þótti grunnlína nægilega stöðug 

og ákveðið var að hefja íhlutun.  

Hegðun var mæld í íhlutun í níu skipti, lægsta gildi var núll og hæsta gildi 16. 

Eftir að ómótaða efniviðnum hafði verið bætt við leikaðstæður hækkaði tíðni 

hegðunar til muna og í mælistund 9 mældist hæsta gildi tíðni hegðunar. Mynd 1 sýnir 

greinilega að í níundu mælistund var frávik í tíðni hegðunar, þemadagur var í 

leikskólanum þegar þessi tiltekna mæling var tekin og hafði það áhrif á hegðun Mána.  
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Eins og sjá má á mynd 1 dró snögglega úr tíðni ímyndunarleiks eftir 

þemadaginn og varð stöðug. Ef litið er á mælingu 9 sem frávik sést að tíðni hegðunar 

er mjög lág þegar ómótaða efniviðnum var bætt við leikaðstæður og mun lægri heldur 

en í grunnlínu. Þegar snúið var aftur í grunnlínu jókst tíðni ímyndunarleiks og hélst 

hegðunin stöðug í þau þrjú skipti sem hún var mæld, með dreifingu frá sjö til átta. 

 

 

Mynd 1. Fjöldi ímyndunarleikathafna í grunnlínu og þegar ómótuðum efnivið var bætt 

við leiksvæðið. 

 

Mynd 2 sýnir fjölda ímyndunarleikathafna með mótuðum og ómótuðum 

efnivið þegar ómótaða efniviðnum var bætt við leiksvæðið. Tíðni 

ímyndunarleikathafna í íhlutun með mótuðum efnivið var 26 en 23 með ómótuðum 

efnivið. Af þeim 23 leikathöfnum með ómótaða efniviðnum voru 17 leikathafnir sem 

áttu sér stað við fráviksmælingu, mælingu 9, þegar þemadagur var í leikskólanum.  
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Mynd 2. Fjöldi ímyndunarleikathafna með mótuðum og ómótuðum efnivið þegar 

ómótaða efniviðnum var bætt við leiksvæðið. 

 

Á mynd 3 er borinn saman fjöldi leikathafna ímyndunarleiks með mótuðum 

efnivið í grunnlínu og þegar ómótuðum efnivið var bætt við leikaðstæður. Fjöldi 

leikathafna með mótaða efniviðnum var tíður yfir fyrstu sex mælistundir í grunnlínu. 

Þegar ómótaða efniviðnum var bætt við leikaðstæður má sjá að það dregur úr tíðni 

ímyndunarleikathafna með mótaða efniviðinn og var hann aðeins notaður í fimm 

mælistundum af  níu. Samanborið við grunnlínu hefur því dregið verulega úr tíðni 

notkunar mótaðs efniviðar þar sem hann var notaður til ímyndunarleikathafna í öll 

þau sex skipti sem grunnlína var mæld. Þegar snúið var aftur í grunnlínu jókst tíðni 

ímyndunarleikathafna með mótaða efniviðnum aftur.  

 Ómótaði efniviðurinn var hins vegar lítið sem ekkert notaður þegar honum var 

bætt við leikaðstæður fyrir utan mælingu níu þegar þemadagur var í leikskólanum. 

Tíðni notkunar hans í ímyndunarleik var í lágmarki og var hann notaður sjaldnar í 
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ímyndunarleik heldur en mótaður efniviður. Mótaður efniviður virðist því frekar 

stuðla að ímyndunarleik heldur en ómótaður efniviður.  

 

 

Mynd 3. Fjöldi ímyndunarleikathafna með mótuðum efnivið og ómótuðum í grunnlínu 

og þegar ómótuðum efnivið var bætt við leikaðstæður. 

 

Mynd 4 skýrir hvaða leikflokkar innan mótaða efniviðarins voru notaðir mest 

yfir heildarmælistundir. Tíðni athafna í ímyndunarleik var mest þegar Máni lék sér 

með fígúrur. Fígúrur voru notaðar í 37 skipti yfir allar mælingar á ímyndunarleik, sem 

er helmingi oftar heldur en sá flokkur sem var næstmest notaður, sem var farartæki. 

Farartæki voru notuð í 20 skipti í ímyndunarleik yfir heildarmælingar. Kubbar og 

leikþemu voru sjaldnast notuð í ímyndunarleik, kubbar voru notaðir í 17 skipti og 

leikþemu aðeins í 14 skipti.  
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Mynd 4. Heildartíðni ímyndunarleikathafna innan sértækra leikfangaflokka mótaða 

efniviðarins.  
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Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða áhrif ómótaðs efniviðar á tíðni 

ímyndunarleiks fjögurra ára drengs með einhverfu. Í grunnlínu var aðeins mótaður 

efniviður í boði og við mælingu reyndust ímyndunarleikathafnir frekar tíðar. 

Niðurstöður sýndu að innsetning ómótaðs efniviðar hafði ekki aukningu á fjölda 

ímyndunarleikathafna.Við innsetningu ómótaða efniviðarins virtist tíðni hegðunar 

haldast stöðug frá grunnlínu í fyrstu, þar til hún jókst skyndilega við níundu mælingu. 

Í níundu mælingu var þemadagur í leikskólanum og hafi það aukin áhrif á 

ímyndunarleik Mána. Eftir þemadaginn lækkaði tíðni ímyndunarleikathafna 

skyndilega og hélst stöðug í lágri tíðni það sem eftir var að íhlutun. Þegar snúið var 

aftur í grunnlínu og ómótaði efniviðurinn fjarlægður úr leikaðstæðunum jókst tíðni 

hegðunar aftur og varð sambærileg tíðni upphaflegrar grunnlínu.  

Þessar niðurstöður stangast á við niðurstöður Pulaski (1970) og McGhee og 

félaga (1984) en niðurstöður þeirra sýndu ýmist fjölbreyttari, lengri eða tíðari 

ímyndunarleik þegar leikið var með ómótaðan efnivið heldur en þann mótaða. 

Þátttakendur í rannsóknum þeirra voru hinsvegar börn með eðlilegan þroska, sem er 

ekki sambærilegt þessari rannsókn. Hinsvegar eru niðurstöður þessarar rannsóknar í 

samræmi við niðurstöður Mcloyd (1983) og Umek og Musek (2001) sem sýndu að 

mótaður efniviður er líklegri til þess að stuðla að auknum ímyndunarleik ungra barna 

með eðlilegan þroska heldur en ómótaður efniviður.  

 Það sem var hinsvegar sérstakt við þessar niðurstöður og hefur ekki komið fram 

í fyrri rannsóknum er að ómótaður efniviður virtist hafa truflandi áhrif á 

ímyndunarleik. Tíðni ímyndunarleiks snarlækkaði þegar inngrip var sett inn og jókst 

þegar snúið var aftur í grunnlínu. Hugsanlegar skýringar á þessum áhrifum eru að 

breytingarnar á leikaðstæðum hafi truflað leikinn að því leyti að Máni hafi þurft að 
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veita fleiri hlutum athygli eða að breyting hafi orðið í leikhegðun hinna barnanna sem 

var Mána nýstárleg og vakið forvitni hans. Því getur verið að Máni hafi frekar verið 

að fylgjast með umhverfinu í stað þess að einbeita sér að leiknum sínum. Einnig er 

hugsanlegt að Mána hafi ekki dottið í hug hvernig nota mætti ómótaða efniviðinn til 

ímyndunarleiks, þar sem hefðbundin leikföng gefa meira til kynna hvernig megi nota 

þau til leiks heldur en ómótaður efniviður. Til dæmis er sambandið milli fígúra og 

mannlegra samskipta augljósara heldur en milli tveggja steina og mannlegra 

samskipta. Því ætti barn að vera líklegra til þess að láta tvær brúður ræða saman 

heldur en tvo steina og þannig ætti mótaður efniviður að ýta undir frekari 

ímyndunarleik heldur en ómótaður efniviður. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á börnum með eðlilegan þroska, að ung 

börn noti frekar mótaðan efnivið í framkvæmd ímyndunarleiks þar sem ómótaður 

efniviður býður upp á færri möguleika (Elder og Peterson 1978, Umek og Musek, 

2001). Eftir því sem börn með eðlilegan þroska verða eldri og reyndari fer ómótaður 

efniviður að nýtast þeim betur við leik (Umek og Musek, 2001). Því getur verið að 

aukinn aðgangur barna með einhverfu að ómótuðum efnivið hafi ekki áhrif á 

ímyndunarleik þeirra nema þau hafi viðeigandi leikhæfni og reynslu. (Brown og 

Murray, 2001; Morrison, o.fl., 2002; Smilansky og Shefatya, 1990; Lyytinen, ofl., 

1997). Kennsla á notkun ómótaðs efniviðar gæti því verið hentugra inngrip en 

umhverfisbreytingar.  Til dæmis ef börnin í þessari rannsókn hefðu verið upplýst um 

að kindabeinin táknuðu dýr eða þeim hefði verið kennd viðeigandi notkun 

efniviðarins, hefði það ef til vill stuðlað að tíðari ímyndunarleik með ómótaða 

efniviðnum.  

 Sá mótaði efniviður sem hvatti mest til ímyndunarleiks í þessari rannsókn voru 

fígúrur, sem er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem notast hafa við sama 
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mælitæki og gert var í þessari rannsókn (Heiða Brynja Heiðarsdóttir og Kristján 

Bergmann Tómasson, 2007; Kristín Guðmundsdóttir, 2002; Kristín Guðmundsdóttir 

og Alai’i-Rosales, 2008). Þrjár hugsanlegar skýringar eru á þessum niðurstöðum. 

Hugsanlega er skilgreining ímyndunarleiks með fígúrum sem stuðst var við í þessum 

rannsóknum of víðtæk miðað við skilgreiningar mælitækisins á notkun annarra 

leikfanga. Til dæmis telst það til ímyndunarleiks þegar barnið lætur fígúru fá 

eiginleika eins og hreyfingu en ekki þegar bíll fær samskonar eiginleika sem 

endurspeglar orsakasamband hans við raunveruleikann (Kristín Guðmundsdóttir, 

2002; Kristín Guðmundsdóttir og Alai’i-Rosales, 2008). Samband milli þess að maður 

gangi um og fígúra sé látin ganga, er ef til vill fyrir barninu ekki mjög frábrugðið 

sambandi þess, að bílar aki um og að leikfangabíl sé ekið. Önnur skýring er að fígúrur 

hafi einhvern sérstakan eiginleika sem leikfang til að laða frekar fram ímyndunarleik 

heldur en önnur leikföng. Þriðja skýringin er sú að notast sé meira við fígúrur í 

sérkennslu Mána heldur en önnur leikföng. Því er hugsanlegt að Máni hafi meiri 

hæfni á ímyndunarleik með fígúrum heldur en öðrum leikföngum.  

 Þó að tíðni ímyndunarleiks með ómótuðum efnivið hafi verið í lágmarki í 

þessari rannsókn, veittu rannsóknaraðilar því athygli að handfjötlun hans var töluverð. 

Hugsanlegt er að ómótaði efniviðurinn stuðli frekar að annarskonar tegund leiks, eins 

og einfaldri handfjötlun hluta (simple manipulation) eða dæmigerðri handfjötlun hluta 

(functional manipulation) á kostnað ímyndunarleiks. Þessi ályktun var dregin þar sem 

rannsóknaraðilar veittu því athygli að Máni notaði ómótaða efniviðinn aðallega til 

þess að raða honum upp og setja hann saman. Þetta var ólíkt notkun hinna barnanna á 

ómótaða efniviðnum en þau virtust nota ómótaða efniviðinn til fjölbreyttari og tíðari 

ímyndunarleiks en Máni. Þetta bendir til þess að munur sé á notkun ómótaðs efniviðar 

milli barna með eðlilegan þroska og barna með einhverfu. Full ástæða þykir því til 
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þess að skoða þann mun betur með frekari rannsóknum. 

 Nokkur atriði gætu hafa haft áhrif á hegðunarmynstrið og þær niðurstöður sem 

fengust úr rannsókn þessari. Í fimmtu hverri mælingu var þátttakandinn nýkominn úr 

líkamsrækt í stað þess að vera nýbúinn að borða morgunmat eins og venjulega. 

Stundum var hann þreyttur á þessum dögum og hugsanlega gæti það haft áhrif á 

frammistöðu hans í leiknum.  

 Rannsakendur höfðu heldur ekki fullkomna stjórn á því að aðrir þátttakendur 

væru til staðar í öllum mælingum. Það virtist tilviljunarkennt hverjir voru mættir í 

leikskólann. Iðulega vantaði eitt barn en þó voru aldrei færri en þrjú börn mætt. 

Hugsanlega má skýra þessa mætingu vegna breytts efnahagsástandi á Íslandi og leitast 

foreldrar við að draga úr útgjöldum með því að hafa barnið frekar heima þegar 

foreldri er ekki að vinna. 

 Það sem hefði getað farið betur í rannsókn þessari var tilraunastjórn við 

leikaðstæður. Tveir starfsmenn skiptust á umsjón með börnunum, meðan á upptöku 

stóð. Betra hefði verið að hafa samkvæmni og hafa sama umsjónarmanninn í öllum 

mælingum. Ef til vill hefði verið betra að hafa afskekktara rými, leikrýmið var opið 

og fyrir utan rýmið var mikið af öðrum leikföngum sem börnin gátu náð í. Kom það 

fyrir að umsjónarmaður þurfti að stoppa börnin í að ná sér í leikföng utan 

leikrýmisins.  

 Ef tími hefði gefist hefði verið betra að sleppa mælingum á þeim dögum sem 

Máni var nýkominn úr líkamsrækt, hugsanlegt er að hegðun hefði orðið stöðugri með 

þeim breytingum. Án efa höfðu rannsóknaraðilar átt að sleppa upptökum í níundu 

mælingu þegar sjóræningja þemadagur var í leikskólanum. Áður en þátttakendum var 

hleypt í leikaðstæður voru allir búningar og leikmunir fjarlægðir og töldu 

rannsóknaraðilar það vera nægilegt til þess að útiloka áhrif þemans á leikhegðun. Svo 
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reyndist ekki vera.  

 Undirbúningur framkvæmdar rannsóknarinnar þótti ganga sérstaklega vel. 

Starfsmenn fengu greinagóðar upplýsingar um hvernig rannsóknin ætti að fara fram 

og leiðbeiningar um eðli þátttöku þeirra í rannsókninni voru mjög skýrar.  

Nauðsynlegt reyndist við byrjun rannsóknarinnar að aðlaga þátttakendur að 

leikaðstæðum. Í fyrstu voru þátttakendur tregir til þess að vera í leikaðstæðum yfir 

lengri tíma. Þótti það hjálpa að byrja á aðlögun í nokkrar mínútur í fyrstu og lengja 

síðan smá saman tímann. Fyrsta viðveran í leikaðstæðunum var aðeins örfáar mínútur 

og fór tíminn stigvaxandi með degi hverjum þá viku sem fór í undirbúning og 

aðlögun. Það þótti einnig sérstaklega hentugt að setja rannsóknaraðstæður í TEACCH 

myndakerfi Mána. Fyrir hverja upptöku fékk Máni ljósmynd af leiksvæðinu og því 

ríkti engin óvissa um hvert ætti að fara og hvað ætti að gera. Einstaklega vel gekk að 

fá börnin í rannsóknaraðstæðurnar, þau mynduðu halarófu með Mána fremst í 

fararbroddi og léku lest þegar gengið var í rannsóknaraðstæður.  

 Sá tími dags sem mælingar fóru fram þótti sérstaklega hentugur þar sem Máni 

og hinir þátttakendur rannsóknarinnar voru nýbúnir að borða morgunmat og því fullir 

af orku og úthaldi þegar haldið var af stað í leikaðstæður. Það virtist einnig 

sérstaklega hentugt að leik- og námstími hjá öðrum börnum hafi farið fram innan 

deilda meðan á upptökum stóð. Önnur börn voru því ekki að trufla og kliður á 

myndbandsupptöku var í lágmarki, sem auðveldaði matsmönnum að bera kennsl á 

málnotkun og aðra hljóðmyndun sem tengdist leiknum.  

 Ef tími hefði gefist hefðu rannsóknaraðilar viljað notast við sterkara 

rannsóknarsnið eins og ABAB afturhvarfssnið (ABAB-reversal design) til að sýna 

betur fram á áhrif frumbreytunnar, ómótaðs efniviðar á ímyndunarleikathafnir. 

Samræmi milli matsmana fóru fram úr vonum rannsóknaraðila þar sem samræmi fór 
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aldrei undir 100 % þau skipti sem það var tekið. Þetta bendir til þess að skilgreining 

mælitækisins sem notast var við í rannsókninni hafi verið mjög skýr og greinargóð.  

 Takmarkanir á niðurstöðum rannsóknarinnar eru fyrst og fremst skortur á 

alhæfingargildi yfir einstaklinga, aðstæður og efnivið. Frekari rannsóknir á sviði 

ímyndunarleiks barna með einhverfu ættu því að endurtaka þessa rannsókn með fleiri 

þátttakendum. Áhugavert væri að bera saman ímyndunarleik barna með einhverfu og 

barna með eðlilegan þroska með samskonar inngripi ómótaðs efniviðar eins og gert 

var í þessari rannsókn. Frekari rannsóknir ættu að notast við sama mælitæki en með 

víðtækari mælingu leikhegðunar. Samanburður ímyndunarleiks með hlutum (symbolic 

toy play) og einfalda handfjötlun hluta (simple manipulation) eða dæmigerða 

handfjötlun hluta (functional manipulation) gætu sýnt fram á minnkaða tíðni 

ímyndunarleiks barna með einhverfu með ómótaðan efnivið, en aukna tíðni í öðrum 

flokkum leikhegðunar. Athyglisvert væri að nýta útkomu níundu mælingar, þegar 

þemadagur var í leikskólanum, til frekari rannsókna. Þemadagurinn virtist hafa 

jákvæð áhrif á ímyndunarleik með ómótaða efniviðnum. Leikþemu sem íhlutun yfir 

lengri tíma gætu því sýnt fram á aukna tíðni ímyndunarleiks barna með einhverfu. 

Einnig væri áhugavert að skoða sambandið milli þemaleiks og ómótaðs efniviðar. 

Vendisnið margra inngripa (multiple treatment reversal design) gæti sýnt fram á mun 

milli inngripa leikþema, ómótaðs efniviðar og inngrips sem samanstæði af leikþema 

og ómótuðum efnivið.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að ef til vill séu 

umhverfisbreytingar í formi ómótaðs efniviðar ekki nægilegar þegar reynt er að hafa 

áhrif á ímyndunarleik barna með einhverfu heldur sé þörf á kennslu og leiðbeiningu 

eins og fyrri rannsóknir hafa  bent á (Goldstein og Cisar, 1992; Haring, 1985; Kim 

o.fl., 2003; Kok ofl., 2002; Lifter o.fl., 2005; Stahmer, 1995; Thorp o.fl., 1995).  
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 Niðurstöður þessarar rannsóknar ber að taka með fyrirvara þar sem ekki ætti  

að túlka þær á neikvæðan hátt og engin ástæða er til þess að takmarka aðgengi barna 

með einhverfu á ómótuðum efnivið. Hinsvegar benda niðurstöður rannsóknarinnar til 

þess að aukin aðgangur að ómótuðum efnivið sé ekki árangursríkt inngrip til þess að 

stuðla að bættum ímyndunarleik barna með einhverfu. 
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Viðauki A 

mynd af tilraunarými 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áhrif ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik  61 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 Kollar  

Spegil 

Vaskur 

 

Eldavél  

 

 

           Brúðuleikhús 

 B 

 

  

Leikbrúðu tjald 

Mynd af tilraunarými  
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Viðauki B 

Rannsóknargögn 
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Rannsóknargögn 

Mótaður efniviður 

Kubbaflokkur: 

Duplo kubbar  

Fígúruflokkur:   

 15 fígúrur, þar af : 

  10 karlar: 3 Duplo karlar, 3 lukkutröll og 4  tolo karlar. 

  5 dýr: 2 plast kýr, 1 plasthundur, 1 plastsvín og 1 dublo kind.  

Farartækjaflokkur:  

 13 farartækjaleikföng, þar af : 

5 Duplo farartæki: 2 venjulegir, 1 dráttarvél, 1 kappakstursbíll og 1  

      lest. 

  5 hefðbundnir stál bílar. 

  2 flugvélar úr plasti. 

  1 bátur. 

Leikþema:  

 17 leikföng sem tengjast eldhúsþema, þar af : 

   3 diskar, 3 bollar, 2 skeiðar, 2 gaflar, 1 pottur, 1 panna, 1 plast  

brauðsneið, 1 plast paprika, 1 plast mais stöngull, 1 dóta eldavél úr viði  

og 1 dóta vaskur úr viði. 

 

Ómótaður efniviður  

1 Pappakassi, 1 Slæða, 1 dúkur, 1 ílát með loki, 1 ílát án loks, 1 ½ litr. flaska, 1 1 litr. 

flaska, 2 tré pinnar, 2 eldspítubox, 2 klósettpappírsrúllu hólkar og 2  svampar. 

Völuskrín; 13 eftirlíkingar af kindabeinum. 



Áhrif ómótaðs efniviðar á ímyndunarleik  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki C 

Bréf til skóladeildar 
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Bréf til skóladeildar 
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Viðauki D 

Bréf til leikskólastjóra 
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Bréf til leikskólastjóra  
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Viðauki E 

Leiðbeiningar til starfsfólks 
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Leiðbeiningar til starfsfólks  
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Viðauki F 

Bréf til foreldra barns með einhverfu 
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Bréf til foreldra barns með einhverfu  
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Viðauki G 

Bréf til foreldra annara þátttakenda 
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Bréf til foreldra annara þátttakenda  

 


