
Útdráttur 

Á undanförnum árum hafa verið opnaðir leikskólar víða um land sem eru kenndir við 
Hjallastefnuna. Þessir leikskólar bjóða börnum einungis upp á ómótaðan efnivið. 
Ómótaður efniviður eru leikföng sem eiga sér ekki eftirlíkingar í veruleikanum og er 
hlutverk þeirra opið og meðferð frjáls. Dæmi um ómótaðan efnivið eru leir, vatn og 
trékubbar. Mótaður efniviður eru mun þróaðari leikföng sem eru litlar eftirlíkingar af 
raunverulegum hlutum sem hafa hefðbundna virkni. Dæmi um mótaðan efnivið eru 
dúkkur, læknadót og Matchbox bílar. Hjallastefnan notast við ómótaðan efnivið til 
þess að leyfa börnunum að skapa þann veruleika sem þau sjálf kjósa og er þar með 
reynt að ýta undir ímyndunarleik þeirra. Það varð því tilefni þessarar rannsóknar að 
skoða hvort mismunandi efniviður hefði áhrif á fjölda leikathafna í ímyndunar- og 
hlutverkaleik. Rannsóknarspurningarnar voru tvær: Að athuga hvort það væri munur á 
fjölda leikathafna ungra barna í ímyndunar- og hlutverkaleik eftir því hvort þau eru 
með mótaðan eða ómótaðan efnivið. Spurning tvö: Ef munur kemur fram, eru fleiri 
leikathafnir í ímyndunar- og hlutverkaleik þegar notaður er ómótaður efniviður? Auk 
þess var tilgangur rannsóknarinnar að athuga áreiðanleika mælitækis, sem var þróað 
var af Kristínu Guðmundsdóttur, til þess að mæla og skrá leikhegðun barna. Farið var 
inn á leikskóla sem starfar undir merkjum Hjallastefnunnar og voru þrjú börn rúmlega 
þriggja ára gömul börn mynduð við leik í hefðbundinni leikstund þar sem þau léku sér 
með ómótaðan efnivið í fimm skipti. Síðan voru börnin mynduð í önnur fimm skipti 
við sömu aðstæður nema með mótaðan efnivið. Niðurstöður leiddu í ljós að munur var 
á fjölda leikathafna hjá börnum í ímyndunar- og hlutverkaleik eftir því hvort þau voru 
með ómótaðann eða mótaðan efnivið. Fjöldi leikathafna var hærri í ímyndunar- og 
hlutverkaleik þegar börnin léku sér með ómótaðan efnivið. Munurinn var þó ekki 
mikill og því verður að taka niðurstöðunum með fyrirvara. Niðurstöður 
rannsóknarinnar gefa til kynna að ómótaður efniviður auki fjölda leikathafna í 
ímyndunar- og hlutverkaleik. 
 



Abstract 

In recent years a number of preschools have been opened in Iceland that adhere to the 
Hjalla-approach. These preschools provide children with only unstructured materials. 
Unstructured materials are toys that do not represent real-world objects and their 
purpose and use is not prescribed. Examples of unstructured materials are clay, water, 
and wooden blocks. Structured materials are more developed toys that are replicas of 
real-world objects and operate accordingly. Examples of structured materials are 
dolls, doctor play sets, and matchbox cars. The Hjalla-approach uses unstructured 
materials to allow children to create their own reality in order to try and encourage 
symbolic toy play. The purpose of this study is to examine the effects of different 
materials on the number of play actions in symbolic toy play and symbolic role play. 
Two research questiones are presented. Question one is that the type of play materials 
affect the number of play actions children show in symbolic toy play and symbolic 
role play. Question two is that children will show a greater number of play actions in 
symbolic toy play and symbolic role play when unstructured materials are used. An 
additional purpose of the study is to examine the reliability of an instrument, 
developed by Kristín Guðmundsdóttir, used to document children´s play actions. 
Three children approximately three years old from a preschool that adheres to the 
Hjalla-approach were observed for the purpose of this study. The children were 
videotaped during regular playtime while playing with unstructured materials on five 
separate occasions. The children were then videotaped under the same conditions 
playing with structured materials, also on five separate occasions. The results show 
that there is a difference in the number of play actions in symbolic toy play and 
symbolic role play depending on the type of materials, structured or unstructured. The 
number of play actions was greater when the children played with unstructured 
materials. However the difference is not large so the results must be taken with 
caution. The results indicate that unstructured materials increase the number of play 
actions for symbolic toy play and symbolic role play. 
 




