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f yrstu skref                                
Í BA ritgerðinni minni fjallaði ég um leikvelli og þá hugmyndafræði sem liggur á bakvið hönnun á leikvöllum. Ég fjallaði mikið um 
öryggisstaðla leikvalla og hvernig þeir geta tekið frá börnum það tækifæri að uppgötva heiminn á eigin forsendum í frjálsum leik. 
Eftir þá rannsókn fór ég að hafa mikinn áhuga á þeim hugmyndum sem eru í kringum leik og hvernig þær endurspeglast í hönnun 
fyrir börn. Þar á meðal eru leikföngin. Ég ákvað að taka leikföng fyrir sem umfjöllunarefni og byrjaði að kortleggja vinsæl leikföng. 













Leikur er margrannsakað fyrirbæri og til eru margar kenningar, listaverk, námskeið og stofnanir sem einbeita sér að 
mikilvægi frjáls leiks. Ég hef mikið verið að skoða hlutverk leiksins og hvað hann spilar stórt hlutverk í þroska barna. Ég hef 
þá sérstaklega rannsakað frjálsan leik sem byggir á uppgötvun. Barninu er gefið frelsi til að rannsaka umhverfið í kringum sig 
til að öðlast dýpri skilning á því. Þetta getur verið gert með ýmsum hætti en megin kjarninn er sá að við fullorðna fólkið beitum 
sem minnst inngripi til að hafa áhrif á leikinn. 

Mitt rannsóknarferli snemma í ferlinu var að máta mig fyrir í heim leiksins. Ég var að reyna að finna út hver mín viðbót var inní 
þetta samfélag. Ég fór og talaði við fólk sem hefur verið að fást við leik og fékk að fara inná leikskólastofnanir til að reyna að 
staðsetja mig enn betur.  Af því sem ég hafði rannsakað eru miklar öfgar í þessum stefnum. Ef að þú ert að leggja til að börn 
leiki með opin efnivið þá er sjaldan tekið leikföng með inn í myndina, heldur einungis fundin efnivið. Stefnur geta falið í sér 
miklar öfgar, ef þú aðhyllist ákveðinni uppeldisaðferð þá þarf að útiloka aðrar o.s.frv. 

rannsókn                             





Ég vissi alltaf í mínu verkefni að ég vildi sameina heima, sameina 
andstæðuöfl og finna ný tækifæri úr báðum áttum. 

Ég vildi nota bæði fundin efni og leikföng í mínu verkefni. Ég vildi ekki loka á þær hugmyndir sem að snertu á ólíkum 
flötum heldur sýna hvernig nýr heimur getur opnast þegar þeir eru sameinaðir. 
Ég vissi ekki alveg á þessum punkti hverju ég myndi nákvæmlega snerta á en byrjaði frekari kortlagningu út frá þessum 
pælingum. 





verk færakassinn vs
dótakassinn                       
Þegar barn kemur í heiminn þá er nú þegar búið að hanna flest fyrir það og það fær ekki mörg tækifæri til að vera valdur að 
breytingum í umhverfinu. Dæmi um þetta eru leikföngin sem að eiga að þjóna ákveðnu hlutverki og barnið er ekki alltaf hvatt til 
að brjóta það upp til að finna nýjar merkingar sem geta verið þýðingarmiklar fyrir barnið. 

Verkfærakassinn minn er ótrúlega stór hluti af mér sem manneskju og þar eru mín verkfæri sem ég nota til að leira og móta 
nýjar hugmyndir. Þar eru leir, verkfæri, málning, málband, kveikjari og annað sem ég reyni að troða fyrir. Mér finnst verkfærakas-
si vera mjög lýsandi fyrir það að geta verið valdur að breytingum og jafnvel hægt að segja að verkfærakassinn sé hvatinn að 
leiknum og verkfærin leikföngin. 

Mig langaði í verkefninu að brúa bilið á milli barnsins og fullorðna einstaklingsins. Verkfærakassinn og dótakassinn þyrftu ekki 
að vera svo ólík fyrirbæri. Ég vildi mynda óskýra línu á því hvort ég væri að hanna fyrir barn eða fullorðinn einstakling. 
Verkefnið skyldi leyfa gagnrýna hugsun og væri ekki tilbúin hugmynd heldur væri rými til að taka hana í sundur. Ég vildi bjóða 
barninu í þetta ferli og fagna því hvað við erum lík þrátt fyrir allt. Við fullorðna fólkið upplifum okkur öll á tímum enn sem börn og 
barnið fylgir okkur í þær athafnir sem við tökum að okkur sem fullorðnir einstaklingar. 

Að miklu leyti snérist verkefnið mitt á þessum punkti um að sameina heima. Sameina barnið og hinn fullorðna; sköpunarferlið og 
leikinn; tilbúin leikföng og opin efnivið; raunheiminn og það verndaða. 

The cycle of creation and destruction, it is the breath of the world. 



The cycle of creation and destruction, it is the breath of the world. 









of verndun og s ið ferð i                      
Snemma í ferlinu var ég mikið að rannsaka hugtakið ofverndun, þá sérstaklega tilfinningalega ofverndun. Hún er ólík 
líkamlegri ofverndun á þann hátt að hún byggir á því að halda í sakleysi barnsins og verndun frá því “gróteska” í heiminum. Sú 
hugmynd sem við fullorðnir höfum um að barnið sé saklaust er oft byggt á röngum forsendum og getur kallað fram 
verndun sem að rænir börnum frá því tækifæri að kynnast heiminum á djúpstæðan- sem og heilstæðan hátt. Barnið sér 
heiminn eins vel og við gerum, veruleikinn er allt í kringum barnið og það skynjar þá hluti sem er verið að reyna að fela frá því. 

Ég var mikið að lesa mér til um kenningar Tim Burtons sem hefur gert “gróteskari” barnamyndir og talar mjög fallega um það 
myrka í heiminum og það spilar stórt hlutverk fyrir börn. Í rauninni er þetta barnlega sakleysi aldrei til. Um leið og þau byrja 
að skynja og skilja umhverfið betur þá átta þau sig á andstæðuöflum heimsins. Líf og dauði er þá sérstaklega sterkt fyrirbæri. 
Mörgum fullorðnum bregður þegar litlu börnin þeirra byrja að segja við þau í leik „nú ert þú dauður” eða „deyðu núna.”

„The thing about parents I don’t understand is how they forget about how 
important these issues are for children. In those old disney movies there is death 
and horror all the time. Children need that, I believe its how they understand the 
world.“

 Tim Burton, The Guardian 2012



Flestir hafa upplifað það að vilja rífa upp dúkkuna sína til að kíkja hvað er inní henni eða klippa hárin af 
barbiedúkkunum. Þessi atferli eru oft talin til skammar og leiðir til einhverskonar refsinga. Mér fannst þetta ótrúlega 
áhugarvert þar sem forvitnin sem er kveikirinn að þessum gjörðum er frekar talinn vera af satanískum ástæðum. 
Börn hafa tilhneigingu til að greina hlutina í kringum sig og vilja skilja þá á dýpri hátt, þá sérstaklega í gegnum leik. 
Börn sem vilja taka í sundur dót eða finna ný hlutverk fyrir það gera það yfirleitt ekki af virðingaleysi eða af illkvittni, 
heldur af forvitni og fyrir að vilja kanna mörk veruleikans.

Ég fór þess vegna að búa til og brjóta niður gömul leikföng. Ég sóttist sérstaklega í dúkkur, fígúrur og bangsa af því 
það er auðvelt að taka það í sundur. Ég kom þeim fyrir á nýjan hátt og blandaði með öðrum fundnum efnivið. Ég 
notaðist mikið við tilbúna hluti sem hafa sterk hlutverk í bland við abstrakt hluti sem að hafa óljósari merkingu. 

börn sem v i l ja  taka  dót ið  s i tt  í  sundur                     



Úr þessum tveimur þáttum, ofverndun og siðferði og að vilja taka dótið sitt í sundur varð til fyrsti rugguhesturinn. 
Hann er búin til úr gömlum böngsum (dúnninn), dúkkum (taglið) og fundinni hausskúpu. 
Hann minnir mann á að við erum dauðlegar verur og spyr hvort að það megi vera hluti af leik barna. 

f y rst i  rugguhestur inn                    



Í miðju ferlinu var milliyfirferð sem ég skipti upp í tvo hluta. Ég var enn að ræða hugtakið ofverndun í samhengi við leik. Ég var 
mikið að hugsa um ofverndun í efnivið, hvers konar efni börn mega leika sér með og hvað ekki? Ég fór að skoða hugtakið leikfang 
og hvað skilgreinir hlut sem leikfang. 

Mér fannst áhugarvert að skipta verkefninu upp í leikföng sem hafa óljósa virkni og leikföng sem eru úr óhefðbundnum
efnivið. 

Fyrsti hlutinn voru leikföng með efnivið sem stungu í stúf við það sem við erum vön að sjá. Þá sérstaklega á markaði söluvænna 
leikfanga. Þarna var ég með kubba með blandaðan efnivið sem sést ótrúlega sjaldan sem varan kubbar. Kubbar eru annaðhvort 
viðarkubbar, plastkubbar, segulkubbar, litaðir kubbar, mjúkir kubbar, os.frv..... 
Ég lék mér þess vegna að því að blanda saman efnum líkt og við, áli, plaströrum og öðrum einföldum kubbum.

v i rkni  le ik fanga eða fagur fræði  le ik fanga?



Leikföng á millyfirferð sem voru úr óhefðbundnum efnivið



Annar hlutinn voru leikföng sem höfðu vísanir úr leikfangaheiminum en svöruðu enganveginn sömu virkni og þau 
eiga að gera. Þarna var ég með tvö steypt dúkkuhöfuð og tvo skúlptúra með restunum af dúkkunum. Leikföngin voru 
núna minna meðfærileg með abstrakt form sem að virtust ekki hafa neitt sérstakt hlutverk. 

Úr þessari yfirferð kom einnig titill verkefnisins THIS IS NOT A TOY. 
 
 *THIS IS NOT A TOY er notað sem varúðarstimpill á vöru sem er markaðsett sem leikfang. Stimpillinn er til   
 að sporna gegn ákærum útaf slysum sem leikfangið á að ábyrgjast. Þetta spilaði mikið inn í þær pælingar   
 hjá mér sem snéru að ofverndun en héldu áfram að eiga við verkefnið eftir því sem það þróaðist. 
 
Mér fannst allir þessir þættir ótrúlega áhugarverðir og vildi ná að flétta þeim einhvernveginn saman.
Eftir milliyfirferðina var mér sagt að þetta væri enn of vítt hjá mér og ég þyrfti að fara að velja og hafna 
viðfangsefnum. Þetta væru of margir ólíkir þættir sem spiluðu inná ólík svið leikfanga. Ég væri að fjalla um ólíka hluti 
í hönnun á leikföngum, þ.e.a.s gagnrýni á virkni leikfanga eða astetík. Það væri einfaldlega of erfitt að tækla þetta 
tvennt saman.
Næstu vikur fóru þá í mikla kortlagningu og sjálfskoðun..



Dæmi um varúðarstimpil á leikfangi

Leikföng á millyfirferð sem höfðu óljósa virkni





fer l i  að  lokaprótótýpum               
Eftir milliyfirferðina fór af stað mikil kortlagning og æfingar til að hjálpa mér að þrengja verkefnið. 
Það sat í mér eftir yfirferðina þeir hlutir sem að höfðu ekki sömu virkni og upprunalegu leikföngin hafa. Mér fannst 
spennandi að hanna leikföng sem að höfðu óljósa virkni og óljóst hlutverk í leiknum. 

Þá fór ég að lesa mér til um upprunaleg hlutverk leikfanga og sögu leikfanga. Það eru til ævafornar heimildir um að 
börn hafi leikið sér með leikföng sem þau bjuggu til. Það voru þá ýmislegar fígúrur t.d. úr leir, textíl eða í raun hvaða 
fundnu efni sem var til. Leikföngin svöruðu þá mikilli einstaklingshyggju barnanna þar sem börnin voru oftast 
hönnuðir leikfanganna. 

Hins vegar á 17. öld byrjaði frekari markaðsetning og sala á leikföngum sem átti eftir að aukast gífurlega með 
árunum. Dæmi um þetta er rugguhesturinn sem varð vinsæll eftir að Viktoría drottning skartaði einum á sínu heimili. 
Þá byrjaði sala á þeim að verða mjög vinsæl á mörkuðum og litlum handverkshúsum. Það var og er enn í dag visst 
statement að eiga leikföng sem að njóta vinsælda, það sýnir ríkidæmi og smekk. 
Leikföng voru einnig notuð sem tól til að smita hugmyndir fullorðna til barna í gegnum hlut. Leikfangið var mikið 
notað til að undirbúa barnið fyrir vinnu og þau hlutverk sem myndu taka við þegar þau yrðu fullorðin. Þetta á 
sérstaklega við í kynbundnum leikföngum, líkt og dúkkunni. 

Mér fannst markaðsetning, útlit og virkni leikfanga áhugarverð út frá þeirri forsendu að foreldarnir eru 
viðskiptavinurinn. Útlit leikfanganna hefur breyst gífurlega í gegnum árin en virknin hefur þróast lítið. Þetta gefur til 
kynna að hugmyndir okkar um hvað leikföngin þýða fyrir barnið hefur ekki notið mikils vafa. Hins vegar hefur leik-
fangið fylgt tískubylgjum samfélagsins svo sala vörunnar haldist og leikföngin nái inná heimilin. 

Út frá þessari rannsókn komst ég að því að í lok dags þjónar leikfangið fyrst og fremst sem vara sem þarf að 
standast sölu og svara kröfum foreldranna. Hlutverk leikfanganna er þ.a.l mjög sterkt og markaðsetningin mjög 
skýr og hnitmiðuð. Ófyrirsjánlegar vörur lifa ekki kapitalíska markaðinn af og það er stundum nákvæmlega það sem 
börnin þurfa til að efla leikinn enn frekar. 





Út frá þessari rannsókn valdi ég þrjú rótgróin leikföng til að afbyggja. Ég ákvað að gera þetta til að opna á 
þetta einkenni leiksins sem er byggt á ímyndunarafli og ófyrirsjáanlegum hugmyndum um það hvert hlutverk 
þess er. Ég vildi fjarlægja upprunulegu þýðinguna og virknina sem leikfangið hefur til að opna á þær margbrotnu 
túlkunarleiðir sem óskýr leikföng geta boðið upp á. Þetta er viss andstæða við þá hamlandi notkunarmöguleika sem 
hafa orðið áberandi í heimi leikfanga. Núna reiða leikföngin enn frekar á ímyndunaraflið. Þetta er mikilvægt til að 
gera sér grein fyrir hvað leikur er margbrotið fyrirbæri og að ófyrirsjáanleiki má vera hluti af honum. Tilbúnar 
hugmyndir um hvernig leikur skyldi eiga sér stað geta verið óraunsæar og yfirþyrmandi. Leikur er eðlishvöt, verkfæri 
og uppgötvun. Það eru þó ýmis tækifæri í þeim leikföngum sem til eru í dag og hægt að nýta þau til að hvetja til 
nýstárlega hugmynda um ólík hlutverk leiksins. 

niðurstaðan               





Kubbarnir eru með seglum sem að býr til svo mikla spennu að þeir ná ekki saman þar sem þeir eru vanalega 
hannaðir til að gera. Hins vegar er hægt að koma þeim saman á öðruvísi hátt sem kallar á miklu óljósari form og hlutverk. 
Þetta er þá í vissri andstæðu við þekktu LEGO kubbana sem geta orðið ótrúlega nákvæmt líkan að þekktum fyrirbærum.

Dúkkan er risastór með höfuð sem er 70x70 úr við. Höfuðið hefur ekkert sérstakt notagildi og það er ekki hægt að færa 
það til sem hluti af leiknum. Skrokkurinn er búinn til úr strigaefni með mjúkri fyllingu. Skrokkurinn er allur sundurliðaður 
sem ákveðin vísun í fyrri hluta rannsóknar minnar þar sem ég skoðaði hvernig væri hægt að taka dúkkur í sundur. 

Rugguhesturinn er núna búin til úr svampi sem veldur því að hann fellur saman þegar það er reynt að nota hann. Hann 
hefur sterka tilvísun í Viktoríu rugguhestanna sem voru mjög grand og er sem silúetta af honum, líkt og 
minning eða skuggamynd af gömlum heim. 

kubbarnir,  dúkkan og rugguhestur inn               





re ffar
Reffar voru mjög mikilvægir í mínu ferli og hjálpuðu mér að taka ákvarðanir fyrir mína hönnun. Á yfirferðinni leyfði ég próf-
dómaranum að fá spjöld þar sem ég hafði prentað út þær vísanir sem að höfðu áhrif á mitt verkefni. Með þessum vísunum 
er ég að segja þá sögu af leikföngunum sem mér fannst skipta máli í samhengi við boðskap verkefnisins. Á spjöldunum 
eru stikkorð og ljósmyndir sem að ég notaði sem leiðarvísir að minni hönnun. Þessar vísanir birtast á mismunandi hátt í 
minni hönnun og geta t.d. verið mjög sjáanlegar, huldnar, kaldhæðnislegar eða útlitslegar. 



t i lbúnar  afurð i r  verke fn is ins







óður  t i l  barns ins             
Í kjarna verkefnsins er þó einn kraftur, afl og kennari. Barnið. Ég vildi nota þetta verkefni sem tækifæri til að enduruppgötva barnið 
í mér og hanna út frá forsendum barnsins. Barnið sér engar hömlur og finnur nýjar merkingar í öllu sem er í kringum þau. Leikföng 
fá oft ný hlutverk þegar barn leikur sér og hverdagslegir hlutir taka allt aðra þýðingu. Þau eru ótrúleg í að afbyggja heiminn og sjá 
tækifæri í sínu nærumhverfi sem við fullorðnu einstaklingarnir sjáum ekkert endilega. Ég vildi skora á mig og athuga hvort ég hefði 
þann eiginleika enn í mér sem er að sjá engin takmörk og hvort ég gæti yfirhöfuð fundið ný spennandi hlutverk fyrir leikföng sem við 
þekkjum svo vel, bæði í virkni og útliti. 
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