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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð er skoðað hvernig nota megi einingakubba sem undirbúning fyrir 
stærðfræðinám leikskólabarna. Í ritgerðinni er það haft að leiðarljósi að einingakubbar 
geta byggt upp rúmfræðihugsun barna. Einnig er sýnt fram á hvernig efla megi 
stærðfræðinám barna með því að nota einingakubba í leikskólum. 

Skoðað er hvað felst í námi og menntun leikskólabarna. Einnig er fjallað um 
hvernig leikurinn nýtist sem námsleið og hlutverk kennarans og áhrif hans á nám barna. 
Komið er inn á þá þætti sem kennari ætti að hafa í huga er varðar skoðanir hans og 
framkomu. Fjallað er um námsumhverfi barna og mikilvægi þess að kennari þekki og hafi 
áhuga á þeim efnivið sem unnið er með. Einnig er komið inn á nauðsyn þess að vekja upp 
forvitni og rannsóknarlöngun barna. 

Sýn Caroline Pratt, hönnuð einingakubbanna og fræðimansins John Dewey um 
menntun barna er skoðuð og einnig hvaða sýn þau höfðu á hlutverk kennara. 

Fjallað er um einingakubbana, allt frá þeim náms- og þroskaþáttum sem þeir 
snerta, hvernig stigskipting í kubbabyggingum birtist og að síðustu er skoðaðir þeir þættir 
stærðfræðinnar sem einingakubbar koma inn á. 

Niðurstaða ritgerðatvinnunar er að nota megi einingakubba til að efla 
stærðfræðiskilning leikskólabarna og er það gert í gegnum leikinn. Í leiknum verður 
leikur að stærðfræðinámi og stærðfræðinám að leik. 
 

Summary 
 
This thesis looks at how unit blocks can be used to prepare playschool children for 
learning mathematics, with special emphasis on how unit blocks can build up geometrical 
perception. Furthermore it demonstrates how children’s mathematical understanding is 
reinforced by using unit blocks in playschool. 
 We look at the content of playschool education and we consider in which way the 
children’s play becomes a way of learning. Likewise we discuss the role of the teacher 
and his influence on children’s learning. The significance of the teacher’s attitudes and 
behavior are addressed, such as the importance of stimulating children’s play, bearing in 
mind that playing is the way children learn. We look at the child’s environment, the 
importance of teacher’s knowledge and interest in the materials that are worked with and 
the importance of arousing the child’s curiosity and need to explore. 
 Caroline Pratt, the designer of unit blocks, and the scholar John Dewey, are 
discussed based on their views of the education of children and the role of the teacher. 
 The unit blocks are covered in detail; the educational and developmental factors 
that they affect; the different levels of block constructions and finally the various aspects 
of mathematics which can be taught by using unit blocks.  
 The conclusion of this thesis is that unit blocks can be used to increase 
mathematical understanding in playschool children through play, with education and play 
going hand in hand.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð skoðum við hvernig einingakubbar nýtast í stærðfræðinámi 

leikskólabarna. Ástæða þess að við völdum að skrifa um þetta efni er að við vinnum 

báðar í leikskóla sem notar eininga- og holukubba hannaða af Caroline Pratt auk þess sem 

leikskólinn starfar með hugmyndafræði Johns Dewey að leiðarljósi. Önnur okkar fór til 

New York vorið 2005 og skoðaði þar nokkra skóla sem nota einingakubba í starfi sínu.  

Okkur fannst báðum heillandi að sjá börn að leik með einingakubba en fundum til 

þess að þekkja ekki nægilega vel til hugmyndafræðinnar á bak við kubbana. Í 

leikskólanum þar sem við vinnum eru heiti kubbanna ekki notuð og þekkti hvorug okkar 

þessi heiti. Okkur fannst það ófullnægjandi að þekkja ekki heiti þeirra og vorum sammála 

um að okkur langaði til að læra þau og einnig kynnast betur hugmyndafræðinni sem 

liggur að baki. Í ritgerðinni veltum við því meðal annars upp hvort æskilegt sé að nota 

heiti kubbanna eða ekki? 

Einingakubbarnir snerta marga náms- og þroskaþætti og urðum við því að 

einskorða okkur við ákveðið efni til að geta unnið rannsóknina. Eftir miklar vangaveltur 

varð niðurstaðan sú að við vildum skrifa um námsþáttinn stærðfræði. 

Rannsóknarspurningin sem við lögðum upp með var: „Hvernig má nota 

einingakubba til að efla skilning leikskólabarna á stærðfræði?“ 

Fljótlega varð ljóst að til þess að geta svarað þessari spurningu þurftum við fyrst 

að leita svara við öðrum spurningum, eins og: Hvað felst í menntun og námi 

leikskólabarna? Hvernig getur leikur verið námsleið barna? Hvert er hlutverk kennarans? 

Hvaða sýn höfðu John Dewey og Caroline Pratt á menntun barna og hvaða sýn höfðu þau 

á hlutverk kennarans? Hefur persónuleiki kennarans áhrif á starfið og börnin? Hefur val á 

efniviði áhrif? Þessum spurningum reynum við að svara í þessari ritgerð.  

Til að fá svör við spurningum okkar lásum við bækurnar Hugsun og menntun eftir 

John Dewey, I Learn From Children eftir Caroline Pratt og The Block Book sem 

Elisabeth S. Hirsch ritstýrði, auk annarra bóka og tímarita. Við skoðuðum 

stærðfræðibækur sem ætlaðar eru fyrir yngsta stig grunnskólans. Síðast en ekki síst 

gerðum við skráningar á fimm ára börnum í leik með einingakubba í leikskólunum 
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Sjónarhóli í Grafarvogi og Álfasteini í Hafnarfirði og skoðuðum hvernig stærðfræðin 

birtist í leik barnanna með einingakubbana. 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að fyrst er fjallað um menntun 

leikskólabarna og leik sem námsleið þeirra. Fjallað er um hlutverk kennarans og áhrif 

hans á nám barna. 

Í þriðja kafla fjöllum við um Caroline Pratt, hönnuð einingakubbanna, við sýnum 

myndir af kubbunum, segjum frá þeim náms- og þroskaþáttum sem kubbarnir snerta og 

lýsum stigskiptingu kubbaleiks.  

Í fjórða kafla er fjallað um stærðfræði og einingakubbana. Við skoðum þá þætti 

stærðfræðinnar sem einingakubbar koma inn á eins og þyngd, lengd, jafnvægi, rými og 

flokkun. 

Í fimmta kafla fjöllum við um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru.  

Í sjötta kafla skoðum við niðurstöður rannsóknarinnar og tengjum við þá 

hugmyndafræði sem rannsóknin byggir á og fjallað er um í fyrstu köflunum.  

Í sjöunda kafla eru lokaorð þar sem rannsóknarspurningunni er svarað.  
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2. Menntun leikskólabarna 
 
Í þessum kafla munum við fjalla um menntun og nám leikskólabarna.  

Fjöldi fræðimanna hefur skilgreint og fjallað um hugtakið menntun (education), 

þeirra á meðal heimspekingurinn John Dewey (1859 - 1952). Hugmyndir hans um nám 

og kennslu voru frábrugðnar hefðbundnum hugmyndum þess tíma en hann sá skóla fyrir 

sér sem samfélagið í smækkaðri mynd. Árið 1890 stofnaði Dewey tilraunaskóla ásamt 

konu sinni Alice Chipman. Einkunnarorð kennsluháttanna voru; nám í verki - að læra 

með því að framkvæma. Efni þessarar ritgerðar er meðal annars byggt á kenningum 

Deweys um nám og kennslu barna. Í bók hans Hugsun og menntun leggur hann áherslu á 

að vekja upp áhuga barna, virkja þau í náminu og veita þeim tækifæri til að byggja upp 

eigin reynslu. Hann telur hlutverk kennarans vera að spyrja spurninga sem leiða til 

menntandi umræðu.1

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn sé fyrsta skólastigið.2 Með það í 

huga viljum við leita svara við eftir farandi spurningum: Hvernig er best að kenna ungum 

börnum? Hvernig má aðstoða þau á skóla- og námsgöngu sinni?  

Í aðalnámskránni er kveðið á um að leikur sé einn undirstöðuþáttur 

leikskólastarfs3 og að leikbúnað beri að velja í samræmi við þroska barna. Þar segir 

einnig að í leikskólanum verði að skipuleggja og útvega búnað sem örvar leik, frumkvæði 

og virkni barna.4 Í aðalnámskránni er tekið fram að kubbar og annað efni til að byggja 

með ættu að vera í hverjum leikskóla.5 Einingakubbar hannaðir af Caroline Pratt (1867 – 

1954) eru í mörgum leikskólum hér á landi. Pratt var bandarískur uppeldisfrömuður og 

hönnuður eininga- og holukubbanna. Oft er litið á einingakubba sem tæki til að auka 

samhæfingu augna og handa og til að efla færni í félagslegum þroska en komið hefur í 

ljós að þeir geta einnig byggt upp rúmfræðihugsun.6 Í þessari ritgerð er það haft að 

leiðarljósi að einingakubbar geti byggt upp rúmfræðihugsun barna og sýnt er fram á 

hvernig efla má stærðfræðinám barna með notkun einingakubba í leikskólum. Samkvæmt 

 
1 Dewey 2000:14-17 
2 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5 
3 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 
4 Aðalnámskrá leikskóla 1999:12 
5 Aðalnámskrá leikskóla 1999:13 
6 Andrews 1999:319  
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fyrrgreindu á nám leikskólabarna að fara fram í gegnum leik. Hér á eftir er meðal annars 

fjallað um hvað leikurinn getur gert fyrir börn og hvernig fagfólk getur eflt leik sem 

stuðlar að rúmfræðihugsun hjá börnum. 

 

2.1 Leikur - nám   
 
Hvernig getur leikur verið námsleið barna? Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikur sé 

lífstjáning barns. Þar segir einnig að leikur sé ríkjandi athöfn og mikilvægasta náms- og 

þroskaleið barns, þar sprettur upp ný þekking, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og börnin 

öðlast nýja leikni. Barn tjáir tilfinningar sínar í leik og hugmynda- og sköpunarþörf þess 

birtist einnig í honum. Bakgrunnur, umhverfi og þroski barns mótar leik þess.7

Jóhanna Einarsdóttir segir í grein sinni Þáttur starfsfólks í leikskóla í hlutverkaleik 

barna að litið hafi verið á leik barna sem mikilvægan þátt í þroska þeirra og uppeldi í 

leikskólum. Að mati Jóhönnu eru margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á það hversu 

oft og hvernig börnin leika sér og einnig hversu flókinn leikur þeirra er. Þroskastig barna, 

bakgrunnur, einstaklingsmunur, reynsla þeirra og aðstæður í leikskólanum hafi þar áhrif. 

Einnig hafi áhrif sá efniviður sem verður fyrir valinu, staðsetning hans og hvernig hann er 

kynntur fyrir börnum, svo og hönnun leiksvæðisins og dagskipulag leikskólans. Þessir 

þættir móta leik barna og við bætist sú reynsla sem börnin hafa öðlast í lífinu og hvernig 

þau nýta sér hana í leiknum.8 Leikur er tjáning barns á því sem það hefur upplifað eða séð 

og með því öðlast það nýja þekkingu. Mikilvægt er að barni séu skapaðar góðar aðstæður 

til leikja eins og bent hefur verið á.  

Diane E. Levin segir í grein sinni Learning About the World Through Play að 

leikur geti verið öflug leið til að læra um heiminn því að í leiknum geti barn til dæmis 

lært ný hugtök, kannað ný viðhorf og þróað nýja færni. Börn geta breytt reynslu sinni í 

sköpun sem er algjörlega þeirra eigin. Þau geta tengt reynslu sína við það sem gerist í 

leikskólanum, heima hjá þeim og í samfélaginu. Þau læra um fjölskyldur annarra barna 

og ólíkar aðstæður þeirra.9

7 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
8 Jóhanna Einarsdóttir 1999:35 
9 Levin 2000:60-61 
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Birgitta Knutsdotter Olofsson segir í bók sinni Lek för livet að leikur endurspegli 

lög og reglur raunveruleikans. Með hjálp ímyndunaraflsins er hægt að vinna úr reynslu á 

nýjan hátt í hlutverkaleik. Innihald leiksins endurspeglar reynslu barna úr 

raunveruleikanum, frá því sem þau hafa heyrt, úr myndum og svo framvegis. Með hjálp 

tungumálsins geta börn tjáð að þau séu að leika, hvað þau eru að leika og hvernig 

framvinda leiksins er. Vegna ímyndunarafls barna og hæfileika þeirra að lifa sig inn í leik 

þá þekkja þau muninn á leik og raunveruleika.10 

Segja má að leikur sé hið sýnilega tungumál barnsins. Þar er hægt að sjá hvernig 

barn bregst við átökum, upplýsingum og fleiru. Fullorðinn einstaklingur setur frekar orð á 

athafnir sínar og ræðir um reynslu sína. Hann kannar blæbrigði, tengingar og mögulega 

merkingu.11 Mikilvægt er að hafa í huga að fólk er mismunandi, börn eru ekki einsleitur 

hópur þó þau séu á sama aldri; sérhvert barn er einstakt. Börn hvorki leika sér eins eða 

vinna eins úr leikreynslu sinni. Hvert barn er ekki aðeins sérstakt heldur kemur það með 

eitthvað einstakt inn í leikinn,12 þess vegna geta leikir aldrei orðið eins. Þegar barn leikur 

sér til dæmis með einingakubba verður það að búa til nýjar aðstæður í stað þess að fá þær 

upp í hendurnar. Það tekst á við raunveruleika augnabliksins í gegnum leikinn.13 

Fullorðnir sem líta á kubbabyggingu sem dægrastyttingu eða sem barnslegt viðfangsefni 

átta sig oft ekki á því að bygging með kubbum er viðfangsefni sem varir fyrir lífstíð. 

Hvort sem verið er að hanna byggingu, hlaða sendiferðabíl eða faðir að ganga frá vörum 

inn í skáp. Við öll þessi störf er verið að meðhöndla ýmiskonar einingar og form sem 

passa saman í mismunandi rými og hafa áhrif á jafnvægi og stöðugleika. Þannig er það 

einnig fyrir börnin þegar þau byggja með kubbum.14 

John Dewey bendir á að í því sem fullorðnum geti þótt fjarstæðukenndur leikur 

leynist oft merkingarþráður og að í frjálsustu leikjunum séu reglur. Leikirnir hafi upphaf, 

miðju og endi. En þrátt fyrir reglur beri að hafa í huga að „leikhneigðin er mikilvægari en 

leikurinn. Hið fyrrnefnda er afstaða hugans; hið síðarnefnda er skammvinn tjáning 

þessarar afstöðu.“15 En Birgitta Knutsdotter Olofsson segir leikinn einmitt vera 

 
10 Olofson 1987:69-70 
11 Cuffaro 1996:75 
12 Levin 2000:62 
13 Cuffaro 1996:77 
14 Moffitt 1996:27 
15 Dewey 2000:256 
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hugarástand. Í leik er það innri reynsla sem er ofar ytri reynslu, umhverfið breytist eftir 

því hvernig hugurinn breytir því. Þegar barn rannsakar og uppgötvar, er það hins vegar 

ytri reynsla sem stjórnar innri reynslu. Það má segja að þetta tvennt mætist þegar barn 

leikur sér með einingakubba, það rannsakar en er jafnframt að leika sér.16 

Að efla þekkingu með því að rannsaka í gegnum kubbaleik virðist vera 

raunveruleg nálgun við vísindalegt innihald. En yfirleitt nota börn innsæi eða hugsýn 

frekar en rökvísi. Best er að leyfa börnum að vinna úr reynslu sinni þegar þau eiga við 

áþreifanlegan efnivið og handleika hann á ýmsan hátt. Í gegnum kannanir, uppfinningar 

og uppgötvanir þróa börn leiðir til að hugsa um það sem þau verða fyrir og kynnast í 

gegnum byggingar. Á þennan hátt byggja þau upp þekkingu sem tengist flóknari 

hugtökum þegar fram líða stundir.17 Rannsóknarmiðað nám gefur börnum færi á að þróa 

hugsun sína og getur þannig leitt til þess að þau uppgötvi sjálf það sem þau eru tilbúin að 

læra. Það er þó nauðsynlegt fyrir kennara að öðlast skilning og innsýn í þetta ferli 

vísindalegrar hugsunar.18 

Það er lærdómsríkt að fylgjast með börnum í leik, til dæmis getur komið fram 

hvað þeim er annt um og hvað þau geta og hvort þau þarfnast viðbótar við leikinn. 

Sjálfsmynd barna á leikskólaaldri er í örri þróun og verður snemma kjarninn í 

persónuþróun þeirra.19 Í gegnum leik má kenna börnum sjálfsþekkingu og skilning, bæði 

á öðrum börnum og umheiminum. Til lengri tíma litið eykur slík þekking hæfni þeirra 

sem virkra þjóðfélagsþegna auk þess sem kennarar öðlast innhaldsríkari kennslureynslu.20 

Hvert er þá hlutverk kennarans? Hvernig verður reynslan innihaldsríkust, fyrir barn sem 

og kennara? Nefna má næma fagkunnáttu kennara í að hvetja börnin til að spyrja 

spurninga og uppörva þau til að leita svara með því að skapa umhverfi þar sem börn geta 

sjálf fundið svör. Ef börn fá tækifæri til að leita sjálf upplýsinga verður það yfirleitt 

ánægjuleg reynsla og oft vaknar upp löngun hjá þeim að fá að vita meira og þannig 

heldur lærdómsferlið áfram í gegnum leikinn.21 Í grein eftir Kristínu Aðalsteinsdóttir sem 

birtist í Uppeldi og menntun kemur fram að viðhorf og viðleitni kennara hafi áhrif á 

 
16 Olofsson 1987:69-70 
17 Moffitt 1996:33 
18 Moffitt 1996:33 
19 Guðrún Bjarnadóttir 2000:49 
20 Levin 2000:61 
21 Winsor 1996:5 
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samskipti hans og nemandans. Æskilegir eiginleikar kennara eru til dæmis einlægni, 

réttsýni og traust en jafnframt er mikilvægt að kennari geri kröfur til nemenda og hrósi 

þeim þegar við á.22 

Pratt segir að það sem skipti máli sé ekki hversu mikið börnin læra heldur hvernig 

þau læra, hvernig þau safna saman upplýsingum á eigin vegum, hvernig þau skilja það 

sem þau læra, kannast við það, gera það að sínu eigin í myndum, sögum, leik og söng. Að 

þau skilji það sem þau læra vegna eigin áhuga og löngunar til að læra og tileinka sér það 

um ókomna framtíð.23 Hún segir einnig mikilsvert að kennarar noti opnar spurningar 

þegar þess er kostur. Þær opna og skerpa sýn okkar, víkka út hugann og ýta undir 

ímyndunaraflið í leit okkar að svarinu.24 Með opnum spurningum er átt við að börnin séu 

leidd áfram á næsta stig. Spurningu er svarað með spurningu, börnum er gefinn möguleiki 

á að finna eigið svar og að vinna eigin rannsóknarvinnu. Þeim er veitt tækifæri til að finna 

lausn ef þau lenda í vanda, ekki er hlaupið strax til og verkið unnið fyrir þau. Ef vandinn 

sem upp kann að koma er leystur af kennara, er í raun verið að hindra þroska barnanna. 

Þau þroskast með því að vera í rannsóknarleit og þau rannsaka til þess að þroskast og 

hluti þroskans er einnig að leita til annarra. Dewey álítur að nýtt tímabil hefjist hjá 

barninu þegar það lærir að það getur leitað til annarra til að auka við reynslu sína. Það 

mætti kalla þetta hærra stig forvitni sem þróast vegna félagslegra áhrifa. Barnið hefur lært 

að leita til fólks og afla sér vitneskju ef eigin tilraunir veita ekki fullnægjandi svör.25 

Forvitnin verður vitsmunaleg og hefst upp fyrir líkamlega og félagslega stigið þegar hún 

breytist í áhuga á að uppgötva sjálfur svörin við spurningunum sem vakna.26 

John Dewey bendir á að forvitni „er grundvallarþáttur til víkkunar reynslunnar og 

þess vegna frumpartur þeirra frjókorna sem eiga eftir að verða ígrunduð hugsun.“27 

Dewey telur að fyrstu merkin um forvitni eigi lítið skylt við hugsun. Forvitni er tjáning á 

lífsorku, líkamlegri umframorku. Það er eðlislægur órói sem fær barn til að teygja sig 

eftir hlutum, pota, lemja og hnýsast. Lausleg athugun á athöfnum ungabarns leiðir í ljós 

látlausa könnunar- og rannsóknastarfsemi hjá barninu. Barnið tekur hluti og sýgur þá og 

 
22 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:112 
23 Pratt 1990:120 
24 Pratt 1990:45-46 
25 Dewey 2000:78 
26 Dewey 2000:79 
27 Dewey 2000:77 
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handfjatlar. Það dregur hlutina, ýtir þeim og jafnvel fleygir þeim. Barnið gerir tilraunir 

með hlutina þangað til nýjabrumið er farið af þeim. Þessar athafnir eru líklega ekki 

vitsmunalegar en án þeirra er vitrænt afl veikburða og slitrótt og skortir efni til að vinna 

með.28 

Þegar börn leika sér markvisst með einingakubba læra þau að nýta 

námsmöguleikana,29 til dæmis er hægt að nýta kubbana fyrir undirbúning í stærðfræði og 

vísindum líkt og fjallað verður um síðar.30 Einingakubbar bjóða upp á nánast 

takmarkalausa fjölbreytni og möguleika, frá því að gera mynstur eða hönnun á gólfinu og 

til raunverulegra bygginga. Það má segja að kubbar séu leið eða tækifæri sem börnum 

býðst að nota á eigin forsendum, þannig að þau nýti hæfni sína á eigin þroskastigi, óháð 

áliti fullorðinna. Hlutverk kennarans er að auðga leikinn með því að leiða börnin áfram til 

áframhaldandi uppgötvunar og reynslu, eins og nánar er fjallað um í næsta kafla.31 

2.2 Hlutverk kennarans í leik barna 
 

Þegar fjallað er um hvernig einingakubbar geta nýst í stærðfræðinámi barna, er eðlilegt að 

skoða hlutverk kennara, hlutverk hans í leik barna en ekki síst í kubbaleik. Greina má 

mikinn samhljóm í sýn þeirra Dewey og Pratt á hlutverk kennara, og verða hugmyndum 

þeirra sérstaklega gerð skil. Hugmyndir þær sem fræðimennirnir lögðu upp með fyrir nær 

hundrað árum eru enn í fullu gildi. Margir leikskólar starfa í anda Dewey og einnig nota 

margir leikskólar eininga- og holukubba hannaða af Caroline Pratt.  

Samkvæmt Dewey á kennari að hafa það meginmarkmið að nota þá líkamlegu 

forvitni sem barnið býr yfir, forvitnina sem birtist í könnun barnsins og spurningum þess. 

Kennari setur til dæmis upp aðstæður sem útheimta að barn þarf að leita og finna 

ákveðnar athafnir, hluti og hugmyndir og stuðlar þannig að auknum þroska.32 Hlutverk 

kennarans er að útvega gögn og skapa skilyrði sem vekja upp forvitni hjá börnum og 

beina henni að rannsókn sem skilar aukinni þekkingu. Með þessu breytist félagsleg 

 
28 Dewey 2000:77-78 
29 Winsor 1996:6 
30 Winsor 1996:7 
31 Johnson 1996:7-8 
32 Dewey 2000:79 
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forvitni í hæfni til að uppgötva hluti. Einnig er undir kennaranum komið að barn öðlist 

hæfileika til að spyrja spurninga og leita svara, bæði í bókum, með efniviði og hjá öðru 

fólki. Kennari verður að varast að börn fái þá hugmynd að búið sé að uppgötva allt og 

ekkert sé eftir til að kanna. Þegar forvitni barns hefur kveikt löngun eftir vitneskju um 

ákveðna hluti verður kennari að vera meðvitaður um hvernig hann veitir barninu 

fræðsluna, hann þarf að gæta þess að fræðslan slökkvi ekki áhugann og dragi úr 

rannsóknarlöngun barnsins.33 Ef barnahópur fær áhuga á köngulóm og vill fræðast nánar 

um þær eða skoða þær er tilvalið fyrir kennara að varpa fram spurningum um hvað þau 

halda og hvað þau vilja vita. Í sameiningu geta kennari og börn uppgötvað svörin. Ef 

kennari kæmi með allar upplýsingar til barnanna og gæfi þeim ekki færi á að rannsaka 

sjálf á hann á hættu að draga úr löngun þeirra til að rannsaka og með því getur hann 

slökkt áhuga þeirra.  

Þjóðfélag okkar er í örri þróun, það sem er nýtt í dag verður jafnvel úrelt eftir eitt 

ár og þess vegna er mikilvægt að búa börn undir að takast á við breytingar. Eins og fram 

hefur komið leit Dewey á skólann sem smækkaða mynd af samfélaginu og hvatti hann 

kennara til að vera vakandi gagnvart breytingum í samfélaginu.34 

Caroline Pratt taldi að kennarar ættu að geta gert kennslu að list og vísindum. 

Viðbrögð kennara hafa úrslita áhrif, jafnt við óvæntar aðstæður sem og skipulagðar, 

hvernig hann vinnur úr deginum eða jafnvel hverri kennslustund. Kennari vinnur í þeim 

þáttum sem betur mega fara og byggir á því sem fyrir er, hann þarf að vinna náið með 

börnunum, taka þátt í gleði þeirra og sorg. Þessir eiginleikar ásamt visku voru þeir 

eiginleikar sem Pratt sóttist eftir hjá kennurum.35 Þó vildi hún ekki búa til ákveðna 

forskrift sem unnið væri eftir, því slíkt mundi bæla skapandi starf með börnunum. Hún 

sagði sköpunina hverfa ef búið væri að finna svarið.36 Hún áleit að bestu kennararnir 

væru ekki endilega þeir sem hefðu mestu menntunina, heldur þeir sem hefðu reynslu sem 

manneskjur og væru nægilega skapandi til að nýta sér hana.37 Samkvæmt Kristínu 

Aðalsteinsdóttur, í greininni Samskipti, kennsluhættir og viðmót, hafa afburða kennarar 

 
33 Dewey 2000:80 
34 Dewey 2000:14-17 
35 Pratt 1990:60-61 
36 Pratt 1990:65 
37 Pratt 1990:101 
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góða athygli þeir eru rólegir, tala lágt, sýna hlýtt viðmót og eiga auðvelt með að tjá 

tilfinningar sínar.38 

Pratt benti á að kennarinn skapaði aðeins aðstæðurnar, hæfnin væri undir 

einstaklingunum sjálfum komin. Hún fylgdist með hvöt barnsins til að læra og sá að hana 

var að finna í leiknum. Hún taldi að væri leikurinn tekinn frá börnum og litið á hann sem 

eitthvað annað en vinnu þá væri lífi þeirra sóað. Líkt og Dewey taldi hún barnið hafa 

löngun til að sjá, snerta og upplifa hlutina á sjálfu sér. Þegar kennari sér barninu fyrir 

óbeinni reynslu, það er reynslu annarra þá er lífi barnsins einnig sóað. Vissulega er 

ýmislegt sem barn getur ekki upplifað sjálft, eins og það sem tengist liðinni tíð eða öðrum 

löndum en þær upplýsingar getur það fengið úr bókum. Á því augnabliki, sem barnið þarf 

að nálgast upplýsingar sem það fær ekki af eigin reynslu, verður kennari að vera vakandi 

að dómi Pratt. Fari barn of snemma af stað, áður en það hefur lært að safna upplýsingum 

og vinna úr þeim og ef það kann ekki að spyrja spurninga og leita svara þá er hætta á að 

löngunin til að rannsaka og áhuginn hverfi.39 Leikur barna er oft illskiljanlegur fyrir 

fullorðna en mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að með leiknum eru þau að búa sig 

undir lífið og taka þátt í lífinu.40 

Pratt álítur að hjálpsami kennarinn sé engin hjálp, heldur hindrun fyrir þroska 

barnsins. Hún segir að það sé hvorki slæmt né niðurlægjandi að kennari segi „ég veit það 

ekki“,og ef hann bætir svo við: „látum okkur sjá hvort við getum komist að því“, þá sé 

það upphaf ævintýris bæði fyrir hann og barnið.41 Dewey og Pratt leggja því bæði áherslu 

á að börnin fái ekki svörin upp í hendurnar, heldur aðstoð við að leita sjálf – rannsaka.  

Þar sem Aðalnámskrá leikskóla er leiðarvísir fyrir leikskólakennara er mikilvægt 

að skoða hvað þar stendur um hlutverk kennara í leik barna. Þar segir að leikskólakennari 

eigi að fylgjast vel með leik barna og vera viðbúinn að örva eða taka þátt í leiknum á 

forsendum þeirra. Með þessu getur kennari vakið upp áhuga þeirra, svarað eða spurt 

spurninga og frætt þau. Kennari verður að ætla sér tíma til uppeldislegra athugana og gera 

skráningar á atferli barns. Kennari ætti að gera þessar skráningar bæði þegar barn leikur 

 
38 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:115 
39 Pratt 1990:9-10 
40 Pratt 1990:8 
41 Pratt 1990:45 
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sér eitt og þegar það er í leik með öðrum.42 Einnig segir í aðalnámskránni að í leikskóla 

eigi að leggja áherslu á skapandi starf hjá barni. Í leikskóla er ekki um beina kennslu að 

ræða sem stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu.43 Dewey og Pratt leggja bæði áherslu 

á það sem í dag kallast lífsleikni. En hvernig er lífsleikni skilgreind í aðalnámskránni? 

„Lífsleikni byggir á alhliða þroska barns, færni þess til samskipta, rökrænnar tjáningar og 

til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu.“44 Með þetta til hliðsjónar má sjá að áherslur 

aðalnámskrárinnar eru ekki ólíkar áherslum þeirra Dewey og Pratt.  

Áhugavert er að skoða rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur á þætti starfsfólks leikskóla 

í hlutverkaleik barna í tengslum við fyrrgreinda sýn Dewey og Pratt á kennara og nám 

barna. Tilgangur rannsóknar Jóhönnu var tvíþættur, annars vegar að kanna þátt starfsfólks 

í hlutverkaleik barna og hins vegar skoðun og viðhorf starfsfólks til leiksins. Rannsóknin 

leiddi í ljós að starfsfólk íslenskra leikskóla heldur sig nokkuð til hlés þegar börn eru í 

leik á hlutverkasvæðunum og virðist hikandi við að taka þátt í leiknum nema frumkvæði 

komi frá börnunum.45 Í rannsókninni kom einnig fram að starfsfólk er oft ekki viðstatt 

þegar börnin eru í leik og að börnin leika sér oft ein í lokuðu herbergi. Þegar starfsfólkið 

blandar sér í leikinn stendur það aðallega utan við hann og gerir athugasemdir um 

leikinn.46 Þetta felur í sér að börnunum er gefið mikið frelsi en fá jafnframt mikla 

ábyrgð.47 Einnig kemur í ljós að þátttakendur telja hlutverk sitt í leiknum vera að passa að 

ekkert barn sé skilið útundan. Athugunin gaf til kynna að starfsfólkið undirbýr leikinn 

ekki að öðru leyti en því að undirbúa húsnæði og efnivið.48 Séu þessar niðurstöður 

skoðaðar í ljósi hugmynda Dewey má líta svo á að starfsfólkið sinni lítt þeim þáttum sem 

hann lagði áherslu á svo sem að spyrja börnin spurninga sem leiða til menntandi áhrifa og 

sjá til þess að börnin hugsi um það sem þau voru að gera.49 Kennarinn verður því að vera 

nálægur og ætti ekki að skilja börnin eftir ein. Hlutverk hans er að vinna með börnunum, 

ekki síst í hlutverkaleiknum. Barn endurspeglar oft hugsanir sínar og tilfinningar í 

leiknum, og vinnur úr reynslu sinni og því er mikilvægt að kennarar séu vakandi í leik 

 
42 Aðalnámskrá leikskóla 1999:13-14 
43 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
44 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
45 Jóhanna Einarsdóttir 1999:49 
46 Jóhanna Einarsdóttir 1999:48 
47 Jóhanna Einarsdóttir 1999:51 
48 Jóhanna Einarsdóttir 1999:48 
49 Dewey 2000:14-17 
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þess. Ef barn er að kljást við erfið mál eins og sorg eða afbrýðisemi má nýta leik þess sem 

tæki til að tjá tilfinningar.  

Í rannsókn sinni bendir Jóhanna á að menning hafi áhrif á þátttöku starfsfólks í 

leik barna.50 Birgitta Knutsdotter Olofson kemst einnig að þeirri niðurstöðu að ytra 

umhverfi, menning og samfélag hafi áhrif á leikinn. Hún segir að leikur sé hugarástand en 

hann sé jafnframt félagslegur og því hafi utanaðkomandi þættir áhrif á hann. Hún lítur 

svo á að kennarar eigi að skapa umhverfi fyrir börn sem örvar þau til mismunandi leikja 

og skapa staðblæ sem hvetur til flókinna ímyndunarleikja en slíkir leikir efla þroska barna 

hvað mest.51 Einingakubbar eru einmitt ákjósanlegir í hlutverka- og ímyndunarleik barna. 

Með því að leika sér með einingakubba og búa til byggingar, getur barn notað kubbana 

sem framlengingu á ímyndunarleik. Byggingin verður áþreifanleg túlkun á hugmyndum 

þess og tilfinningum.52 Í hlutverkaleik þar sem barn er að leika verslunareiganda getur 

það búið til búðarborð og afgreitt viðskiptavinina. Kubbarnir verða að vörum í 

versluninni og eru þannig hluti af leiknum. 

Birgitta segir í bók sinni Lek för livet að fullorðnir byrji snemma að kenna börnum 

leiki, allt frá því að „hossa“ þeim á hnjánum, lyfta þeim upp og hoppa með þau.53 

Samspilið á milli barns og fullorðins einstaklings verður bæði á stigi barnsins og á stigi 

hins fullorðna.54 Sem dæmi má nefna hóp fimm ára barna sem búa til borð og stóla úr 

einingakubbunum, skreyta borðið með dúk, leggja fleiri kubba ofan á dúkinn og búa til 

afmælisköku með kertum. Þegar allt er tilbúið bjóða þau starfsfólki og samnemendum í 

afmælisveislu. Þarna er samspil á milli fullorðinna og barna á stigi barnsins. Ef barn er 

staðnað í leik getur kennari örvað leikinn með því að spyrja opinna spurninga eins og 

„hvað, hvernig og hvers vegna“.  

Rússneski sálkönnuðurinn Vygotsky segir í bók sinni Mind in Society að nám 

barna hefjist löngu áður en það byrjar í grunnskóla og að hvert barn sem byrji í 

grunnskóla hafi upplifað eitthvað áður og eigi sér sögu. Börn læra stærðfræði í 

grunnskóla en hafa áður öðlast reynslu af að vinna með fjölda. Þau hafa þurft að leggja 

saman, draga frá, margfalda og vinna með stærðir. Hann bendir á að nám og þroski séu 
 
50 Jóhanna Einarsdóttir 1999:49 
51 Olofson 1987:156-157 
52 Cuffaro 1996:77 
53 Olofson 1987:154 
54 Olofson 1987:156 
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tengdir þættir í lífi barns frá fæðingu.55 Í leikskóla fá börn yfirleitt að leggja á borð fyrir 

matmálstíma. Þau telja hve mörg börn eru mætt, hvað þarf að leggja marga diska á borð, 

glös og hnífapör. Ekki eru alltaf allir mættir þannig að talan er breytileg. Þannig reynir á 

barnið að leggja saman og einnig að draga frá. 

Vygotsky talar um svæði hins mögulega þroska eða The Zone of Proximal 

Development. Svæði hins mögulega þroska er bilið á milli þess hvar barnið er statt í 

þroskanum og þess þroskastigs sem það gæti mögulega náð með aðstoð fullorðinna eða 

barna sem hafa meiri þroska, til dæmis í þrautalausnum. Vygotsky nefnir sem dæmi að 

það sem barn þarf aðstoð við í dag gæti það gert sjálft á morgun.56 Segir hann að í leik 

komist barn á svæði hins mögulega þroska. Þar er barnið þrepi hærra en aldurinn segir til 

um, þrepi yfir daglegri hegðun sinni eins og það væri höfðinu hærra en það er.57 Tökum 

sem dæmi barn sem yfirleitt byggir ekki hærra en tvo kubba lóðrétt því það er hrætt um 

að annars hrynji byggingin. Ef þetta barn byggir með öðru barni sem er verulega fært í 

kubbabyggingum getur það öðlast færni og farið skrefi lengra en það hefði annars gert. 

Allt í einu er byggingin orðin mun hærri en það hefði þorað að byggja. Með því að fara 

skrefinu lengra en ella stígur barnið inn á svæði hins mögulega þroska. 

Dewey telur að persónuleiki kennarans hafi áhrif á starf hans. Viðhorf hans og 

viðbrögð hafa áhrif á hvernig barn upplifir kennara. Barn tekur vel eftir og það bregst við 

þeirri örvun og svörun sem það fær frá kennaranum. Allt sem hann segir og gerir hvetur 

barnið til að svara með einhverjum hætti og sú svörun mótar viðhorf barnsins.58 Ef 

kennari mætir hinu óvænta með jákvæðu hugarfari lærir barn að það er ekki slæmt að 

lenda í óvæntum uppákomum, þær eru einfaldlega hluti af hinu daglega lífi. 

Í grein sinni What Makes Good Early Childhood Teachers? segir Sally Cartwright 

að til að lifa samkvæmt ákveðnum gildum verði viðkomandi að hafa náð ákveðunum 

þroska og ákveðið innra öryggi, og heilindi felist í því að vera meðvitaður um sjálfan sig. 

Kennarar geta hjálpað hver öðrum að vera meðvitaðir um sjálfa sig, með uppbyggjandi 

gagnrýni, gagnkvæmu trausti og virðingu. Góður kennari veit hvað er að gerast innra með 

honum. Með ítarlegri sjálfsskoðun hefur hann dregið upp á yfirborðið ómeðvitaða þætti í 

 
55 Vygotsky 1978:84 
56 Vygotsky 1978:87-88 
57 Vygotsky 1978:102 
58 Dewey 2000:98-99 
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sjálfum sér. Hann gerir sér grein fyrir þessum þáttum og hvaða áhrif þeir hafa á 

umhverfið og getur stjórnað þeim eftir því sem við á.59 Cartwright segir að kennarar séu, 

hvort sem þeim líkar það betur eða verr, fyrirmynd barna hvað varðar hugsun, tilfinningar 

og hegðun. Talsverður hluti af námi barna felst í að öðlast fyrirmynd sem þau líkja eftir.60 

Kennari ætti að grandskoða vel áætlun sína fyrir nemandahópinn. Hvað ætlar 

hann að leggja áherslu á? Hentar það þessum hóp? Jafnframt verður hann að vera vakandi 

fyrir eigin styrkleika og veikleika. Hver eru hans áhugasvið? Eins og áður er nefnt hefur 

skapgerð kennarans áhrif á börn og þar með hafa áhugamál hans það einnig. Því ætti 

kennari að vanda valið á þeim efnivið sem hann ætlar að vinna með. Ef kennari þekkir 

viðfangsefnið ekki vel eða hefur ekki áhuga á því getur hann síður miðlað því og þar með 

jafnvel slökkt áhuga barnanna. Sem dæmi má nefna að kennari sem vinnur með 

einingakubba en þekkir ekki efniviðinn eða hefur ekki áhuga á honum, er ekki líklegur til 

að örva leik barna með kubbana. Ólíklegt er að spurningar hans hvetji til frekari 

rannsókna eða leiði börnin áfram í tilraunum sínum. Til dæmis er ósennilegt að hann geri 

frágang að leik (í kafla fjögur er rætt um mikilvægi flokkunar og frágangs) og því gæti 

tiltektin orðið leiðinleg. 

Oft hefur verið minnst á reynslu, bæði að kennari gefi barni færi á að auka við 

reynslu sína og einnig að í leik vinnur barn úr eigin reynslu. Dewey segir að 

vitsmunaþáttur menntunar sé í raun skilningur byggður á reynslu. Hann spyr hvers virði 

reynsla sé nema að hún skilji eitthvað eftir, eins og aukna merkingu, betri skilning og nýtt 

markmið? Hún þarf að skilja eftir hugmynd.61 Börn vilja til dæmis sjá tilgang með 

verkum sínum. Þegar börn rannsaka nánasta umhverfi vilja þau gjarnan vinna úr þeim 

upplýsingum sem þau hafa fengið, með því að ræða þessa reynslu, teikna hana, byggja úr 

kubbum eða vinna úr henni á annan hátt.  

Í hnotskurn má segja að hlutverk kennara sé að skilja leik barna og nýta sér það 

við gerð námsáætlunar. Fátt getur tengt saman reynslu og menntun eins og leikurinn 

gerir.62 Kennarinn á að örva leikinn með það í huga að leikur barna er þeirra námsleið. 

Eins og áður hefur komið fram verður kennari að þekkja sjálfan sig, styrkleika sinn og 

 
59 Carwright 1999:4 -5 
60 Cartwright 1999:7 
61 Dewey 2000:198 
62 Cuffaro 1995:79 
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veikleika. Með því að þekkja sjálfan sig er hann færari að miðla frá sér og leita sér 

upplýsinga. Hann á að skapa hvetjandi og örvandi umhverfi. Þannig ýtir hann undir 

forvitni barns, fær það til að rannsaka og vekur upp löngun til að spyrja spurninga, löngun 

til að vita meira. Hér á eftir verður fjallað um val á námsefni/efnivið til leiks. 

 

2.3 Val á efniviði til leiks 
 
Hafa ætti í huga að efniviður sem valinn er fyrir leikskóla geti annað hvort örvað börn til 

sköpunar eða verið bundinn af fyrirfram ákveðnum lausnum og því aðeins leitt til einnar 

niðurstöðu. Höfundar þessarar ritgerðar eru hlynntar opnum efniviði og telja að 

einingakubbar sem fjallað er um í ritgerðinni sé slíkur efniviður.  

En hvað er opinn efniviður og hvernig er unnið með slíkan efnivið? Opinn 

efniviður á sér hvorki upphaf né endi, það er hægt að nota hann á marga vegu. Litir og 

leir eru opinn efniviður því hægt er að nota þá á ýmsa vegu og einingakubbar eru einnig 

opinn efniviður. Lokaður efniviður er til dæmis púsluspil því það hefur bara eina lausn, 

ekki er hægt að búa til margar leiðir með einu spili. Caroline Pratt segir að með því að 

kalla leikföngin sem hún bjó til, opinn efnivið hafi hún aðgreint þau frá öðrum efnivið frá 

leikskólanum [hér er væntanlega átt við leikskóla byggða á hugmyndafræði Fröbels] og 

Montessori skólum. Kubbarnir voru ekki hannaðir fyrir fullorðna með ákveðið 

námsmarkmið í huga heldur fyrir börn, með líf og markmið þeirra í huga. Þeir bjóða 

barninu upp á möguleika til að gera tilraunir.63 Spyrja má hvort kennari sem fær opinn 

efnivið upp í hendurnar, þurfi þá ekki að gera neitt meira. Getur hann stigið til hliðar og 

verið áhorfandi? Nei, vissulega ekki. Kennari verður alltaf að vera andlega og líkamlega 

til staðar. Ef barn kemst ekki áfram í leik sínum þarf kennari að fá það til að hugsa um 

áframhald í leiknum, örva það áfram með spurningum.  

Harriet Cuffaro segir í bók sinni Experimenting With the World: John Dewey and 

the Early Childhood Classroom að kennari geti lokað opnum efnivið með því stýra 

notkun hans en börn hafi jafnframt þann hæfileika að geta breytt lokuðum efniviði í opinn 

efnivið. Hún tekur sem dæmi að barn gæti tekið púsluspil og notað það sem karla í 

 
63 Pratt 1917:29 
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kubbabyggingu.64 Það á sér stað samverkun á milli umhverfis og barns og því verður 

kennari að vera vakandi gagnvart þeim efnivið sem unnið er með, efniviðurinn verður að 

hafa einhverja merkingu fyrir barnið.65 Kennari þarf að skilja þroskastig barns og vöxt 

þess og hafi hann þessa þætti í huga við val á efniviði getur hann mætt þörfum barnsins.66 

Eins og fyrr segir eru einingakubbar opinn efniviður sem gefur barni óendanlega 

möguleika til að þróa hugmyndir og spinna eða skapa að vild, að því tilskildu að barnið 

hafi nægjanlega mikið af kubbum til að vinna með og tækifæri til að nota þá.67 Í næsta 

kafla verður fjallað nánar um einingakubba og notkun þeirra á ólíkum þroskaskeiðum 

barna. 

 

64 Cuffaro 1995:38-39 
65 Cuffaro 1995:39 
66 Johnson 1996:7-8 
67 Moffitt 1996:33 
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3. Einingakubbar 
 

Eins og fram hefur komið er Caroline Pratt hönnuður einingakubbanna (1867 – 1954). 

Hún var bandarískur uppeldisfrömuður sem hafði áhuga á námi barna. Í þessum kafla 

verður sérstaklega fjallað um Pratt og einingakubbana.  

 

3.1 Caroline Pratt 
 
Caroline Pratt hóf kennsluferil sinn í litlum skóla með einni skólastofu skammt frá 

heimabæ sínum, Fayetteville. Hún var aðeins 17 ára gömul þegar hún byrjaði að kenna. 

Hún var talin hafa hæfileika sem kennari og því var talað við skólastjórann í Teacher’s 

College í New York og fékk hún tilboð um skólastyrk sem hún þáði.68 Um tvítugt hóf 

Pratt að leita ástæðu þess að börn misstu löngunina til að læra. Hún taldi að ef viðhalda 

mætti þeirri löngun fram á fullorðinsár, yrði leyst úr læðingi afl, dýrmætara en nokkuð 

annað afl sem vísindin höfðu uppgötvað. Með þessu myndu skólaárin öðlast merkingu. 

Barn myndi læra á þann hátt að þekkingin fylgdi því inn í lífið og út í samfélagið.69 

Árið 1914 stofnaði Pratt skóla sem fékk fyrst nafnið The Play School, (leik - 

skólinn).70 Í dag heitir þessi skóli City and Country School. Upphafið má rekja til þess að 

henni datt í hug að gera leikföng. Hugmyndin kviknaði þegar hún fór í heimsókn til sonar 

vinar síns og fylgdist með honum að leik. Drengurinn var önnum kafinn við vegagerð, 

hann byggði með kubbum, leikföngum, kössum og öllum þeim efnivið sem hann fann. 

Hún varð hugfangin og hugsaði með sér að þetta væri leið lítils drengs til að læra um 

heiminn sem hann bjó í. Hann hafði skoðað þennan heim, safnað saman upplýsingum og 

staðreyndum og var nú að skrifa hina fullkomnu kennslubók um það sem hann hafði séð. 

Þarna hafði hann öðlast skilning á því hvernig hlutirnir virka. Þetta var að hugsa, þetta var 

að læra. Þetta var sú leið sem ungt barn færi til að mennta sig ef það fengi frelsi til þess. 

Henni fannst þetta nánast fullkomin mynd. Það sem skorti voru önnur börn á svipuðum 

 
68 Pratt 1990: xvi-xvii 
69 Pratt 1990:6 
70 Pratt 1990:38 
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aldri, börn sem hann gæti haft samskipti við. Þeirri hugmynd laust niður hjá henni að 

þetta væri góð leið til að kenna börnum í gegnum leik.71 

Hún ákvað að hætta að kenna og hanna þess í stað leikföng. Hönnun leikfanganna 

skyldi vera þannig að þau mætti tengja saman auk þess sem börnin áttu að geta hannað 

eða hermt eftir til dæmis hlöðu, húsi eða götum. Pratt ákvað að hafa leikföngin einföld 

svo að hægt væri að nota þau sem sýnishorn ef börnin vildu gera önnur í svipuðum stíl. 

Hún kallaði leikföngin Do-Withs og um tíma vænti hún þess að uppfinning hennar ylli 

byltingu í kennsluháttum. Finna varð leið til að vekja áhuga skólafólks á leikföngunum. 

Hún ákvað að auglýsa leikföngin í von um að koma þeim þannig á framfæri en þau náðu 

ekki vinsældum.72 

Vorið 1913 var hún með „reynsluskóla“ í tvo mánuði. Skólinn gekk vel en þetta 

var of stuttur tími til að komast að niðurstöðum.73 Hún fékk aukið fjármagn til að gera 

aðra tilraun og að þessu sinni stóð tilraunin yfir í eitt ár. Hún heppnaðist vel og haustið 

1914 stofnaði Pratt skólann.74 

Hún bjó til kubba og önnur leikföng sem börnin gætu notað í leik sínum. Einnig 

var hún með liti, blöð og leir. Þetta var sá efniviður sem mætti börnunum þegar þau komu 

í skólann. Hún kom efniviðinum þannig fyrir að hann var aðgengilegur fyrir börnin svo 

þau gátu nálgast hann án þess að biðja um aðstoð. Hún hafði séð börn leika sér að 

kubbum í kennaraskólanum en þeir kubbar voru hannaðir af Patty Hill.75 Caroline var 

hrifin af þeim kubbum en leitaði að sveigjanlegum efniviði sem mætti laga að leik barna 

og legði grunn að námi og kennslu. Hún vildi að kubbarnir nýttu leik barnanna sem 

námsleið en væru ekki aðeins leikföng í frjálsa tímanum. Hún trúði því að kennarar gætu 

gert leikinn innihaldsríkari í gegnum þá reynslu sem þeir byðu börnum uppá.76 

Það er eftirtektarvert að hvergi í skrifum sínum vísar Pratt til kubbanna sem 

sérstakrar uppfinningar sinnar, þó það séu þeir sem helst hafa haldið nafni hennar á lofti. 

Mörgum árum seinna, þegar skólinn hennar átti í fjárhagserfiðleikum, minntist reyndar 

einhver á að fá einkaleyfi á kubbana. Pratt tók það ekki í mál heldur krafðist þess að 

 
71 Pratt 1990:18-19 
72 Pratt 1990:20 
73 Pratt 1990;26-30 
74 Pratt 1990:38 
75 Pratt 1990;26-30 
76 Winsor 1996:4 
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kubbarnir yrðu áfram einfaldir tréhlutir, nema fram kæmu aðrar upplýsingar sem aflað 

hefði verið með reynslu.77 

Pratt var oft ósammála menntamönnum um ýmis málefni og var gjarnan beðin um 

að koma fram og segja frá sínum sjónarmiðum. En henni fannst það vera tímasóun og 

hættulegt að tala þegar svo mikið verk var að vinna. Allt sitt líf barðist hún gegn því að 

búa til fastmótaða reglu. „Þegar þú hefur búið til formúlu ertu fangi hennar“ segir hún í 

bók sinni I Learn From Children. Hún vildi ekki gefa út efni um menntun, hvorki utan né 

innan skólans til þess að verða ekki fangi fastmótaðra aðferða.78 

3.2 Einingakubbarnir 
 

Einingakubbar Caroline Pratt eru gerðir úr gegnheilum hlyn, í ákveðnum 

stærðfræðilegum hlutföllum sem miðast við grunnkubbinn. Hönnun kubbanna er með 

þeim hætti að öll kubbaformin ganga á einhvern hátt upp í þennan grunnkubb. 

 

Mynd 1  Einingakubburinn / grunnkubbur  Ljósm: JSJ 
 

Grunnkubburinn er 14 sm langur, 7 sm breiður og 3.5 sm þykkur. Hann er tvisvar sinnum 

þykktin á breidd og hann er tvisvar sinnum breiddin á lengd. Aðrir kubbar ganga út frá 

þessari stærð, þeir eru tvisvar sinnum minni eða stærri en grunnkubburinn.79 

77 Winsor 1996:4 
78 Pratt 1990:56 
79 Colker og Dodge 1998:11 
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Hér á eftir birtast myndir af öllum kubbunum og til samanburðar verður mynd af 

viðkomandi kubb ásamt einingakubb. Heiti kubbanna eru fengin frá Önnu Jónu 

Hauksdóttur, leikskólakennara (sjá fylgiskjal 1), frá leikskólanum Mýri (sjá fylgiskjal 2) 

og úr bókinni A Constructivist Approach to Block Play in Early Childhood.80 Fyrra heitið 

sem birtist undir myndunum er fengið frá Önnu Jónu og úr bókinni A Constructivist 

Approach to Block Play in Early Childhood en síðara heitið er fengið frá leikskólanum 

Mýri. Ef eingöngu er eitt heiti undir myndunum þá nota aðilar sama heiti. 

 

Mynd 2  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 3  Hálfur einingakubbur / Ferningur  Ljósm: JSJ 
 

80 Kieff og Wellhousen 2001:39 
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Mynd 4   Ljósm:JSJ 
 

Mynd 5       Tvöfaldur einingakubbur / Næstlengsti kubbur        Ljósm: JSJ  
 

Mynd 6   Ljósm: JSJ  
 

Mynd 7  Fjórfaldur einingakubbur / Langi kubbur     Ljósm: JSJ 
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Mynd 8  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 9  Fjórðungur úr hringboga / Hringbogi Ljósm: JSJ 
 

Mynd 10   Ljósm: JSJ 
 

Mynd 11 Fjórðungur úr hring / Sneið  Ljósm: JSJ 
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Mynd 12  Ljósm: JSJ 

Mynd 13  Lítill þríhyrningur  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 14 Ljósm: JSJ 
 

Mynd 15 Stór þríhyrningur  Ljósm: JSJ 
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Mynd 16  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 17   Gatnamót / Krosskubbur   Ljósm: JSJ 
 

Mynd 18  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 19  Hliðargata /Hálfur krosskubbur   Ljósm: JSJ 
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Mynd 20      Ljós: JSJ            Mynd 21   Stólpi  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 22           Ljósm: JSJ    Mynd 23   Tvöfaldur stólpi / Stóri stólpi   Ljósm: JSJ 
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Mynd 24         Ljósm: JSJ    Mynd 25     Sneiðingur / Fleygur       Ljósm: JSJ 
 

Mynd 26         Ljósm: JSJ           Mynd 27     Lítill sívalningur       Ljósm: JSJ 
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Mynd 28           Ljósm: JSJ              Mynd 29       Stóri sívalningur      Ljósm: JSJ 
 

Mynd 30         Ljósm: JSJ                   Mynd 31      Einingakubbsbogi / Bogi         Ljósm: JSJ 
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Mynd 32          Ljósm: JSJ                           Mynd 33  Hálfur bogi      Ljósm: JSJ 
 

Mynd 34  Ljósm: JSJ 
 

Mynd 35  Sporöskjulaga beygja / Hringbogi  Ljósm: JSJ 
 

Einingakubbarnir eru stærðfræðilega rétt byggðir upp og þannig hjálpa þeir börnunum að 

læra hugtök stærðfræðinnar í gegnum leikinn.81 Þau læra hugtök eins og sívalningur, 

 
81 Jóhanna Guðjónsdóttir 1999:24-27 
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þríhyrningur, ferhyrningur, ferningur, helmingi minni en, helmingi stærri en, fjórfaldur og 

tvöfaldur. 

Caroline Pratt var hreinstefnukona hvað varðar viðbótarefni við kubbana. Henni 

fannst engin ástæða til að útvega bíl, dýr eða vörubíl þegar barnið gæti spunnið eða búið 

til grófa eftirmynd af því sem það vantaði. Í reynd var það einn af kostum efniviðarins 

hvernig hann leiddi börnin áfram í að skapa, með því að nota annan efnivið en kubbana. 

Sem dæmi má nefna spýtu eða við sem nýttist sem bíll, leir sem táknaði persónu, liti sem 

gæfu til kynna fljót eða götu. Viðeigandi efniviður með kubbunum ætti því að geta 

aðlagast að mörgu, nýst á marga vegu svo sem föt, vírbútur, hluti af vatnsslöngu, viður, 

spýta með einkennilega lögun eða fjöður úr gamalli klukku. Þannig gæti hvað eina sem 

kennara hugkvæmdist örvað ímyndunaraflið í átt að raunverulegri lausn á vandamáli í 

viðfangsefni barnsins.82 

Til eru mismunandi stig í kubbabyggingu eða mismunandi þrep í þroska barnanna 

þegar þau vinna með kubbana. Stigin eru sjö og verður þeim lýst hér á eftir. Mikilvægt er 

að kennari þekki stigin og sýni þeim öllum sömu virðingu, því að fyrstu stigin eru 

undirstaða frekari byggingaleiks. 

 

82 Winsor 1996:7 
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3.3 Stigskipting í kubbaleik 
 

Í The Block Book kemur fram stigskipting í kubbaleik sem Harriet M. Johnson skráði. 

Mynd 36    1. Stig    Ljósm: Milla                       Mynd 37   Ljósm: Milla  Mynd 38     Ljósm: Milla 
 
Fyrsta stigið á við um mjög ung börn sem bera kubbana um en nota þá ekki til bygginga. 

Þau eiga það til á þessu stigi að safna kubbunum saman í óreglulega stafla áður en tímabil 

bygginganna hefst. Þessi fyrsta reynsla hefur gildi vegna þess að barnið kynnist 

byggingarefninu með því handfjatla kubba með mismunandi lögun og rúmmáli.83 

Mynd 39 Ljósm: Milla             Mynd 40   Ljósm: Milla              Mynd 41    2.stig      Ljósm: Milla 
 

Á öðru stigi fara börnin að búa til raðir, annað hvort láréttar á gólfinu eða lóðréttar í 

stöflum. Byggingar fara að sjást og oft endurtekningar í byggingagerð til dæmis 

endurteknir turnar. Svo virðist sem helsti tilgangur yngstu barnanna sé að tæma hillurnar 

 
83 Johnson 1996:10 
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á meðan þau halda ótrauð áfram við að raða kubbum í lóðrétta og lárétta stafla. Það er 

ómögulegt að segja hvort kemur á undan lóðréttar eða láréttar byggingar. Með því að 

byggja lárétt á gólfinu eða lóðrétt upp í loftið sjá börnin að turnarnir geta myndað vegg 

og raðirnar geta myndað gólf.84 

Mynd 42  Ljósm: SBM 
 

Á þriðja stigi byrja börn að brúa á milli tveggja kubba með þriðja kubbnum. Þegar börnin 

hafa unnið með þennan efnivið í ákveðin tíma, koma undantekningalaust upp ýmis 

vandamál varðandi byggingarnar. Þótt kennari komi ekki með neina fyrirmynd eða 

uppástungu, verða börnin vandvirkari og nákvæmari við gerð bygginganna.85 

Mynd 43      Ljósm: SBM 
 

Á fjórða stigi er kubbunum raðað þannig að þeir girða af ákveðið svæði. Að brúa á milli 

tveggja kubba og girða af er meðal fyrstu tæknilegra „byggingavandamála“ sem börn 

þurfa að leysa. Þetta gerist fljótlega eftir að þau byrja að nota kubbana reglulega.86 

84 Johnson 1996:13-14 
85 Johnson 1996:14 
86 Johnson 1996:16-17 
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Mynd 44  Ljósm: SBM    Mynd 45 5. Stig  Ljósm: SBM 
 

Þegar börn eru komin á fimmta stig eru þau orðin færari og hugmyndaríkari í 

kubbabyggingum sínum. Þau nota fleiri kubba og hönnun þeirra er vandaðri og betur 

útfærð, með notkun mynsturs, samhverfu og jafnvægis. Endurtekning er undanfari 

hönnunar.87 

Mynd 46    6. Stig    Ljósm: SBM 
 

Á sjötta stigi byrja börn að nefna byggingar í hlutverkaleik. Áður en þau komast á þetta 

stig hafa þau stundum nefnt byggingar áður en nöfnin voru þá ekki endilega í tengslum 

við hlutverk bygginganna. Börn gefa byggingum sínum gjarnan nafn vegna þess að þau 

heyra eldri börn gera það.88 

87 Johnson 1996:18 
88 Johnson 1996:21 



35

Mynd 47    vettvangsferð   Ljósm: JSJ              Mynd 48    Þyrla      Ljósm: JSJ 
 

Mynd 49  7. stig  Ljósm: JSJ 

 

Á sjöunda stigi endurskapa börn raunverulegar byggingar sem þau þekkja. Þetta verður 

mikil hvatning fyrir hlutverkaleik í kringum byggingarnar.89 

Harriet Johnson leggur áherslu á að það eigi ekki að láta einhverja „háskólagengna“ 

manneskju spyrja börnin spurninga um hvort bygging sé þríhyrnd, rétthyrnd eða 

fimmhyrnd eða hvort þau hafi gefið henni nafn. Reynslan sem börn fá með því að byggja 

er vissulega margvísleg en gagnlaus nema hún sé sprottin af innri hvöt. Barn mun finna 

þessa hvöt hjá sér. Það er niðursokkið í verkefnið, einbeitt og ánægt á þessu stigi. Með 

aldrinum eykst leikni barnsins, ímyndun, nákvæmni í hönnun og nákvæm talning á þeim 

kubbum sem notaðir eru.90 

89 Johnson 1996:21 
90 Johnson 1996:16-18 
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3.4 Náms- og þroskaþættir 
 
Kubbarnir snerta ýmsa náms- og þroskaþætti barna. Myndin á blaðsíðu 38 sýnir þá þætti 

sem kubbarnir tengjast. Ef kennari hefur þessa þætti í huga þegar börn leika með kubbana 

getur hann tengt það alhliða þroska barna. Í Aðalnámskrá leikskóla segir:  

 
Í leikskóla skal rækta alhliða þroska barnsins sem felst m.a. í líkams- og 
hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska og 
félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. 
Í leikskóla ber að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla þá og örva samspil 
þeirra. Lífsleikni og námsgengi barnsins byggist á jafnvægi milli þessara 
þroskaþátta.91

Félags- og tilfinningaþroski barna örvast í leik þeirra með kubbum. Sem dæmi má nefna 

að þegar tvö börn ætla að leika sér að sama hlutnum er líklegt að upp komi deila. Þá er 

tilvalið fyrir kennara að efla félagsfærni og tilfinningaþroska barna með því að kenna 

þeim hvernig hægt er að takast á við vandamál af þessu tagi. Kennari getur kennt 

börnunum að deila hlutnum eða skiptast á að nota hann.92 

Samfélagsfræðin kemur einnig fram í kubbabyggingum. Harriet Cuffaro segir frá 

rannsókn á notkun einingakubba sem hún vann ásamt Jónínu Tryggvadóttur á Íslandi árið 

1991. Þar kom fram að íslensk börn byggðu heimili, veitingastaði og búðir. Í leiknum 

unnu börnin úr skilningi sínum á heiminum. Íslensku börnin byggðu einnig kirkjur, 

sundlaugar og útivistarsvæði sem eru víða á Íslandi.93 Nokkur munur var á byggingum 

íslenskra og amerískra barna en í báðum tilvikum virtust þau endurspegla samfélagið í 

byggingum og leik sínum.94 

Þegar börn leika með kubba örvast bæði gróf- og fínhreyfingar. Börn verða 

meðvituð um eigin líkama. Þau læra að skynja líkama sinn þegar þau eru innan um 

byggingar, hvernig líkami þeirra breytist við það að setjast niður, standa upp, beygja sig 

niður eða teygja sig eftir einhverju.95 

91 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
92 Brody og Hirsch 1996:62 
93 Cuffaro 1996:98 
94 Cuffaro 1996:98 
95 Kieff og Wellhousen 2001:96 
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Námsþátturinn stærðfræði er örvaður í kubbaleik en þá er unnið með stærð, lögun, 

svæði og rúmtak sem tengjast bæði vísindum og stærðfræði.96 Listfengi barns og 

tilfinningar þess fyrir kubbabyggingum tengist því hvernig sannur stærðfræðingur lítur á 

stærðfræði sem skapandi list.97 

Í kubbaleik örvast málþroskinn, til dæmis þróast stærðfræðihugtök í gegnum 

leikinn.98 Málþroskinn tengist flestum þeim náms- og þroskaþáttum sem sýndir eru á 

myndinni á næstu blaðsíðu.  

Þó að hvergi sé minnst á stærðfræði í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að þegar 

unnið er með orðaforða og hugtök megi nýta tækifæri sem gefast í hreyfileiki, 

byggingarleikjum og myndgerð til að efla skilning barna á hugtökum tengdum fjölda, 

magni, þyngd, hæð, lengd og breidd. Með tímanum gerir barn sér betur grein fyrir rými 

og rúmtaki hluta og efna og lærir viðkomandi orð.99 

Í næsta kafla er fjallað um námsþáttinn stærðfræði en þar fléttast einnig inn 

vísindi og listir. Komið er inn á þætti eins og jafnvægi, tilraunir, eiginleika efna, mynstur 

og fleira. 

 

96 Moffitt 1996:27 
97 Leeb-Lundberg 1996:35 
98Leeb-Lundberg 1996:44 
99 Aðalnámskrá leikskóla 1999:22 
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4. Stærðfræði - einingakubbar 
 

Þessi kafli fjallar um hvernig börn geta lært stærðfræði í gegnum leik með einingakubba. 

Komið verður inn á hugtök eins og þyngd, lengd, hæð, dýpt, jafnvægi, rými, flokkun, 

tölur og fjölda. Caroline Pratt var sannfærð um að leikaðferð barna væri kveikjan að námi 

þeirra. Leikur með einingakubba er vel til þess fallinn að leggja grunn að stærðfræðinámi 

barna. Mikilvægt er að stærðfræðikennslan taki mið af reynslu og aðstæðum barna. Þau 

þurfa tækifæri í leikskólanum til að prófa og skapa sjálf með eigin reynslu. Þar glíma þau 

saman við stærðfræðileg viðfangsefni, ræða saman, draga ályktanir og deila eigin reynslu 

hvert með öðru. Þannig eignast börnin sameiginlegan reynsluheim.100 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði kemur fram að stærðfræðinám hvers 

einstaklings er samfellt ferli. Skilningur og þekking á ýmsum hugtökum, táknum og 

lögmálum þróast á löngum tíma vegna margvíslegrar reynslu og hefst þetta ferli strax hjá 

ungabarni. Kennsla á yngsta stigi byggist á þekkingu og reynslu barna þegar þau hefja 

grunnskólagöngu. Vinna þeirra þróast og með tímanum öðlast þau færni í að styðjast við 

stærðfræðileg hugtök. Stuðla ber að slíkri þróun með því að hvetja börn í ýmis konar 

flokkun, röðun, lýsingu á eiginlegum hlutum, talnavinnu og umræðum.101 Í Aðalnámskrá 

leikskóla segir að leggja eigi áherslu á að börnin læri stöðuhugtök og að þau átti sig á 

rými, fjarlægðum og áttum.102 Einnig segir að hægt sé að skerpa formskyn barna með því 

að vinna með samtengingar-, röðunar- og tölvuleiki.103 Í aðalnámskránni er tekið fram að 

gott sé að nota byggingarleiki til að efla skilning á hugtökum eins og fjölda, magni, 

þyngd, hæð, lengd og breidd.104 

Í grein sinni 1,2,3,... Stærðfræði í leikskólum segir Jóhanna Guðjónsdóttir að í 

leikskólum sé verið að vinna með stærðfræði frá fyrsta degi barns í leikskóla. Hún segir 

að það sé ef til vill ekki verið að deila eða margfalda en lagður sé grunnur í gegnum 

leikinn og daglegar venjur. Í leikskóla er leikurinn í fyrirrúmi og kennari reynir að flétta 

stærðfræðina inn í hann. Hvaða hugtök tengjast stærðfræðilegri hugsun leikskólabarna? 

Hvernig má hvetja og ýta undir stærðfræðilega hugsun barna? Þegar börnin eru spurð að 
 
100 Mogensen og Petersen 1999:12 
101 Aðalnámskrá grunnskóla. Stærfræði 1999:20-21 
102 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 
103 Aðalnámskrá leikskóla 1999:21 
104 Aðalnámskrá leikskóla 1999:22 
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aldri geta þau ef til vill ekki sagt það en rétta tvo fingur upp í loft. Þau nota fingurna sem 

reiknivél með góðum árangri. Tveggja ára börn geta jafnvel lært að telja upp að tíu, þó 

talnaskilningur þeirra sé aðeins upp í tvo eða þrjá.105 

Í rannsókn sem Kamii, Miyakawa og Kato gerðu um þróun rök- og 

stærðfræðihugsunar meðal leikskólabarna kom í ljós að við fjögurra ára aldur hafa þættir 

eins og flokkun, röðun, skilningur á tölum og rúmtak og tímatenging þróast á samfelldan 

hátt. Rökræn stærðfræðileg tenging verður þannig að þróun á einum þætti hefur áhrif á 

annan þegar börn bregðast andlega og líkamlega við umhverfi sínu.106 

Í grein sinni Leikskólinn – fyrsti skólinn bendir Lovísa Hallgrímsdóttir 

leikskólakennari á að leikskólinn ýti undir stærðfræðilega hugsun og formskyn barna. Í 

leikskólanum er unnið með hugtök eins og minni, stærri, margir, langur og svo framvegis 

Náms- og þjálfunargögn leikskólans er efniviðurinn sem unnið er með og nefnir hún þar 

sem dæmi einingakubba og segir að flestir leikskólar nýti þá meðal annars til að leggja 

inn stærðfræðihugtök með hlutbundnum hætti.107 

Í þróunarverkefninu Stærðfræði - leikur sem unnið var í leikskólanum Nóaborg 

kemur fram að stærðfræðin birtist í öllu daglegu starfi leikskólans. Formin eru alls staðar 

í umhverfinu, talnaskilningur barna örvast við að læra söngva, vísur og þulur og í 

kubbaleik felst mikið stærðfræðinám.108 Í bókinni Stærðfræði fyrir byrjendur, Kátt er í 

Kynjadal, kennarabók segir að mikilvægt sé fyrir nemendur að kynnast því strax við 

upphaf grunnskólagöngu að í stærðfræðitímum sé talað, hlustað, rannsakað, skapað, skráð 

og dregnar ályktanir. Miklu skiptir að umhverfið í skólastofunni sé örvandi og að 

nemendur taki þátt í að skapa það. Viðfangsefni í byrjendakennslu ættu að vera fjölbreytt 

og sprottin úr umhverfi nemenda.109 Í stærðfræðibókinni Eining 1, kennarabók kemur 

fram um stærðfræði yngstu nemenda í grunnskóla að í gegnum leikinn hafi börn reynt 

ýmiskonar stærðfræði og kynnst stærðfræðihugmyndum á óformlegan hátt. Ekki síst 

vegna þessa og eins vegna þess að börn tileinka sér stærðfræði og stærðfræðihugmyndir á 

 
105 Jóhanna Guðjónsdóttir 1999:24 
106 Kamii, Miyakawa og Kato 2004:56 
107 Lovísa Hallgrímsdóttir 2002:2 
108 Anna Margrét Ólafsdóttir 2000:8 
109 Guðbjörg Pálsdóttir 1998:4 
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misjöfnum hraða er mikilvægt að hafa námsumhverfið þannig að börn kynnist breytilegri 

nálgun að hverri stærðfræðihugmynd.110 

Stærðfræði er að kynna sér samsetningu og kerfisbundin mynstur og tengsl þeirra 

á milli. Þessi tegund náms er mikilvæg fyrir óhlutbundna hugsun. Geta barns til að bera 

saman hluti er mikilvægur þáttur bæði í andlegum og vitsmunalegum þroska þess. Því má 

ekki van- eða ofmeta það sem gerist vitsmunalega þegar börn byggja með kubbum. Þau 

öðlast reynslu á meðan þau finna endalausar leiðir við að tengja kubbana saman.111 

Að byggja með kubbum, velta boltum og púsla eru aðgerðir og kannanir sem þróa 

og byggja upp undirstöðu rúmfræðihugsunar. Huga ætti vel að þessum þáttum og efla þá í 

leikskólastarfi.112 Hægt er að efla rúmfræðiskilning barna með einingakubbum.113 

Þekking á lögun og formum fæst við að handfjatla hluti.114 Börn þróa stærðfræðikunnáttu 

sína með því að bera saman kubbana og tengja þá saman með ýmsu móti þegar byggt er 

með þeim.115 Í leik með kubba þarf stundum fyrirvaralaust að bera saman lítinn hlut við 

stærri. Fjórfaldur einingakubbur, borinn saman við einingakubb er til dæmis jafn stór og 

fjórir einingakubbar og tvöfaldur einingakubbur jafn stór og tveir einingakubbar.116 

Stærð, lögun, svæði og rúmtak eru tengd bæði vísindum og stærðfræði. Betra er 

að kenna vísindalega hugsun með rannsóknum, eins og að fylgjast með, bera saman, 

flokka, áætla og túlka. Leikur barna með kubbum er vel til þess fallinn að nota þessar 

aðferðir. Vísindaleg hugsun barna er örvuð þegar þau uppgötva og finna ný form, bera 

saman og raða eftir stærð og formi, prófa tilgátur með því að spyrja: Hvað gerist ef ...? 

Eins geta þau notað vísbendingar til að spá fyrir um útkomu vegna þess að þau þekkja 

eiginleika kubbanna sem þau nota til að byggja með.117 Þau læra enn fremur um 

mismunandi eiginleika kubbanna. Hver kubbur hefur áþreifanlega eiginleika, eins og 

stærð, lögun, þyngd, þrívídd og lengd. Fljótlega læra börnin að greina á milli kubbanna 

þegar þau nota þá í byggingar sínar. Kubbur getur virst vera áþekkur eða ólíkur öðrum 

kubb en eiginleikar hans koma fram þegar hann er notaður í samspili við aðra kubba. 

 
110 Mogensen og Petersen 1999:9 
111 Leeb-Lundberg 1996:36-37 
112 Andrews 1999:318 
113 Andrews 1999:318 
114 Leeb-Lundberg 1996:40 
115 Leeb-Lundberg 1996:37 
116 Leeb-Lundberg 1996:48 
 117Moffitt1996:27 
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Börnin komast jafnframt að því að kubbana má leggja flata, setja upp á brún og upp á 

enda.118 

Tungumálið skiptir miklu máli því að flest hugtök þróast með því að reynt er að 

orða reynslu á einhvern hátt. Til að skilja tengsl á milli hluta verður að hjálpa börnunum 

að finna orð til að lýsa hvað sé líkt og hvað sé ólíkt. Þetta sérhæfða en breiða orðasafn 

stærðfræðinnar veitir þeim meiri tilfinningu fyrir könnun, hugsun og röksemdafærslu 

fyrir sameiginlegum einkennum. Hvert nýtt orð getur beint sjónum að því sem er 

sameiginlegt, þó á ekki að neyða börnin til að tjá með orðum byggingar sínar. 

Orðaforðinn sem við notum er yfirleitt samþykktur af börnum svo framarlega sem hann 

rúmast innan reynslu þeirra og hugmynda þannig að þau þekki og skilji hugtökin.119 Með 

þessu má sjá hversu mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaður, að vera líkamlega og 

andlega til staðar. Kennari þekkir hópinn betur en aðrir og veit hvað hann getur boðið 

börnunum upp á, hvort sem það er orðaforði, reynsla eða efniviður. Orðaforðinn, sem sá 

fullorðni notar um stærðfræðihugtök verður að vera borinn fram á réttum tíma til að 

hugtakið þróist rétt. Ef hugtakið er notað of snemma í ferlinu getur það stöðvað eða 

hindrað þróun hugtaksins.120 Það er ekkert sem mælir gegn því að kenna heiti lögunar 

eins og hringur, ferningur og þríhyrningur. Aftur á móti er meira virði að hvetja börn til 

að finna út hvað þau geta og geta ekki gert með kubba í formi sívalnings, ferhyrnings og 

þríhyrnings.121 

Í rannsókn sem Kamii, Miyakawa og Kato gerðu á þróun rök- og 

stærðfræðihugsunar meðal leikskólabarna sáu þau að börn fundu út af eigin frumkvæði 

og athugun að ferningur gat ekki verið ofan á toppnum á þríhyrndum kubbi. Börnin fundu 

einnig út að þau gátu tengt saman tvo samskonar þríhyrnda kubba og myndað ferning. 

Þetta eru dæmi um andlegar og líkamlegar aðgerðir sem kennarar ættu að ýta undir, þar 

sem ung börn læra mikið af eigin frumkvæði.122 Þremenningarnir telja einnig að ef 

kennarar álíta það hlutverk sitt að kenna börnum hugtök eins og hringur, ferningur og 

þríhyrningur, þá líti þeir framhjá því mikilvægasta í rök- og stærðfræðitengingum. Þau 

 
118 Moffitt 1996:28 
119 Leeb-Lundberg 1996:60 
120 Leeb-Lundberg 1996:60 
121 Kamii, Miyakawa og Kato 2004:56 
122 Kamii, Miyakawa og Kato 2004:56 
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segja að ef tilgangurinn er sá að næra hugsun barna geti kennarar hvatt til hugsunar allan 

daginn.123 

Dæmi um þróun hugtaka gæti verið úr ferð barna í hellaskoðun. Börnin vita ekki 

fyrirfram hvað er inni í hellinum. Það er ekki fyrr en að þau fara inn sem uppgötvunin 

hefst. Inni í hellinum getur verið ferhyrningur, þríhyrningur og sívalningur. Börnin skynja 

hvert form fyrir sig og drekka í sig umfang þess. Þekking byggist upp vegna þeirra áhrifa 

sem þau verða fyrir. Skilningur, innsæi og athafnasemi leiða þau áfram að hugtakinu. 

Drifkraftur þeirra er forvitni.124 

Í gegnum kubbaleikinn er tilvalið að kenna eftirfarandi hugtök stærðfræðinnar. 

 

� Lítill / stór 

� Fleiri / færri 

� Margir / fáir 

� Flestir / fæstir 

� Hálfur / heill 

� Jafnstór / jafnlítill / jafnmargir 

� Stærri en / minni en 

� Fyrir ofan / fyrir neðan 

� Tómt / fullt 

� Hringur / ferhyrningur 

� Þríhyrningur125 

Hér á eftir verður fjallað lítillega um hvert hugtak fyrir sig í tengslum við einingakubba. 
 

4.1 Þyngd 
 
Með því að vinna með einingakubbum læra börn um þyngd, þau læra að skynja stærðina 

á kubbunum þar sem stærri einingakubbar eru þyngri en þeir minni. Ef fylgst er með 

 
123 Kamii, Miyakawa og Kato 2004:56 
124 Leeb-Lundberg 1996:60 
125 Jóhanna Guðjónsdóttir 1999:24 
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barni taka upp kubb má sjá hvernig það skynjar þyngd kubbsins, þyngd kubbsins getur 

stundum verið blekkjandi. Taki barn fjórfaldan einingakubb upp á endanum getur hann 

virst vera þyngri en ef tekið er um hann miðjan, þar er jafnvægið meira, höndin er eins og 

vog en kubburinn eins og vogarstöng. Það er ekki fyrr en barnið hefur unnið talsvert með 

kubbana og reynt að taka þá upp á mismunandi vegu sem það skynjar raunverulega 

þyngd þeirra.126 

Þegar börn leika sér með einingakubbana kynnast þau mismunandi eiginleikum 

þeirra, eiginleikum eins og sveigju, hyrningum, hornum, brúnum og yfirborði. Þessa 

eiginleika sjá börnin og finna þegar þau komast í snertingu við mismunandi lögun 

kubbana.127 Þegar börn gera sér grein fyrir hvað er líkt og hvað er ólíkt í stærð og lögun 

kubbanna, hafa þau tilhneigingu til að flokka þá samkvæmt því. Þetta flokkunarferli er 

mikilvægt í vísindalegri hugsun. Slík hugsun krefst ákveðins hugsunarferils og getur 

leikur með kubba örvað börn í þróun aðferða við að skipuleggja byggingar sínar. Þannig 

læra þau að til eru raðbundin mynstur sem þau verða að fylgja eftir þegar þau nota 

mismunandi kubba.128 Við frágang er gott að hvetja börn til að flokka kubbana eftir lögun 

því það ýtir undir flokkunarferlið.129 

4.2 Lengd 
 
Þegar börn byrja að vinna með einingakubbana byrja þau oftast á því að leggja þá flata 

hlið við hlið á gólfið, einn kubb í einu, eins og öðru stigi hefur verið lýst. Seinna verða 

kubbar sem liggja á gólfi til dæmis að vegakerfi. Það kemur þeim á óvart þegar þau 

uppgötva að þau geta staflað kubbunum hverjum ofan á annan, byggt upp og byggt hátt. 

Þau endurtaka lóðréttar og láréttar byggingar og geta gert það í þó nokkurn tíma. Að 

leggja einn kubb ofan á annan getur verið vandasamara fyrir barnið heldur en að leggja 

kubbana hlið við hlið. Þessi reynsla leiðir til þekkingar á lengdarhugtökum; breidd, hæð 

og dýpt.130 

126 Moffitt 1996:28 
127 Moffitt 1996:28 
128 Moffitt 1996:29 
129 Moffitt 1996:28 
130 Leeb-Lundberg 1996:44 



45

Börn fram að fimm ára aldri upplifa oft samanburð eins og lengra en eða hærra 

en. Þessi tjáning um mismun á lengd tengist mismunandi reynslu. Það getur verið lengd 

fingra eða hæð fjalla. Börn nota yfirleitt líkama sinn sem viðmið við aðra hluti. Að segja 

að eitthvað sé lengra eða styttra virðist vera auðveldara eða áhugaverðara fyrir barnið en 

að segja að það sé jafn langt.  

Börnin öðlast reynslu í gegnum leik eða með því að fylgjast með fullorðnu fólki. 

Ef prik brotnar sjá þau að það styttist eða ef þau bæta við kubbi þá lengist byggingin.131 

Til að skilja mælingu á lengd þarf viðkomandi að geta varðveitt lengdina í 

huganum. Kjarni mælinganna er samanburður en hann getur verið af ýmsum toga. Hægt 

er að bera einingakubba saman við aðra einingakubba en einnig við þumalfar eða lófafar. 

Börn hafa gaman af leikjum þar sem notuð eru lófaför, skref, fætur eða líkaminn 

mældur.132 

Stærðfræðingar mæla með því að börn byrji að læra um mælingar með aðferðum 

þar sem þau búa sjálf til mælieininguna og sú mælieining verður að hæfa þeirra reynslu. 

Kennari getur auðveldlega búið til skemmtilegan leik úr mælingum með börnunum. 

Börnin geta fyrst áætlað eða giskað á hve marga kubba eða lófaför þarf að nota. Einnig er 

hægt að miða við aðra hluti í herberginu.133 

Mörg tækifæri gefast til að mæla lengd, hæð og dýpt í kubbaleik. Hægt er að nota 

kubbana sem mælieiningu. Meðan þau byggja geta börnin uppgötvað jafngildi á milli 

mismunandi kubbastærða þannig að ef þau vantar til dæmis einn fjórfaldan einingakubb 

geta þau sett tvo tvöfalda einingakubba í staðinn.134 

Þegar barn byggir lóðrétt eða lárétt má nota reipi eða band til að mæla lengdina á 

byggingunni. Sé notað reipi getur barnið mælt aðra hluti inni á deildinni með því og síðan 

borið niðurstöðurnar saman við lengdina á byggingunni sem það gerði. Kennari gæti til 

dæmis gefið til kynna: „Byggingin þín er jafn löng og borðið“.135 

Barn getur einnig mælt dýpt þegar það byggir háa girðingu: „Hve djúpt er þetta?“ 

Börnum finnst gaman að fara ofan í byggingar sínar. Þegar þau fara ofan í byggingarnar 

 
131 Leeb-Lundberg:44-45 
132 Leeb-Lundberg 1996:46 
133 Leeb-Lundberg 1996:47 
134 Moffitt 1996:32 
135 Moffitt 1996:32 
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nota þau líkamann sem mælieiningu og finna ef til vill út að afgirta svæðið er eins djúpt 

og þau eru há.136 

4.3 Jafnvægi 
 
Kubbabygging er kerfi samsett úr hlutum sem eru í jafnvægi og kerfinu er komið á með 

víxlverkun þessara hluta.137 Eins og áður hefur komið fram krefst vísindaleg hugsun 

ákveðins hugsunarferils og getur leikur með kubbum örvað börn í þróun aðferða við að 

skipuleggja byggingar sínar. Þegar börn byggja læra þau að til eru raðbundin mynstur 

sem þau þurfa að fylgja eftir þegar þau nota mismunandi kubba.138 

Jafnvægi, mótvægi og stöðugleiki er allt háð þyngdaraflinu. Þegar börn byrja að 

byggja eru þau líkleg til að setja einn kubb án umhugsunar ofan á annan og fljótlega 

hrynur turninn.139 Börn ná leikni í að vinna með þyngdaraflið með því að byggja og með 

því að gera skyssur. Þau læra hvar á að setja kubb þannig að hann styðji við annan kubb 

eða ná leikni í að færa kubb rólega til þannig að jafnvægi náist. Smám saman skynja 

börnin að breiðari grunnur skapar meiri jafnvægi þegar byggja skal hærra.140 Börn læra 

að takast á við ójafnvægi með því að leita aðferða til að vega upp á móti. Stundum ná þau 

jafnvægi með því að læsa saman yfirborði mismunandi kubba. Einnig læra þau að nota 

fleiri kubba (meiri þunga) til að vega upp á móti kubbnum, allt eftir því hvernig 

stuðningurinn við kubbinn er.141 

Börn, rétt eins og vísindamenn, einbeita sér að vandamálum sem tengjast 

stöðugleika og leita leiða til að byggingin heppnist vel og veiti þeim ánægju. Hugsunin 

örvast þegar leysa þarf vandamál tengd því að finna jafnvægi. Spurningar eins og: 

„Hvernig get ég byggt hærra?“ „Hvernig kemst þessi kubbur fyrir hér?“ „Hvað get ég 

gert til að hindra að byggingin falli?“142 Barn fær fjölda góðra hugmynda þegar það viðar 

að sér reynslu í kubbabyggingum, hugmyndir um hvað hægt er að gera við efniviðinn og 

 
136 Moffitt 1996:32 
137 Moffitt 1996:29 
138 Moffitt 1996:29 
139 Moffitt 1996:29 
140 Moffitt 1996:30 
141 Moffitt 1996:30 
142 Moffitt 1996:30-31 
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einnig hvað ekki er hægt að gera við hann. Það lærir um orsök og afleiðingu og einnig að 

áætla hvaða áhrif þyngdaraflið hefur á mismunandi staði í byggingunni.143 

4.4 Rými 
 
Í hugum flestra tengist rúmfræði ferningum, þríhyrningum og hringjum, en ef til vill 

einnig teningum, kúlum og þess háttar. Hið síðarnefnda er rúmfræði hluta og hún kallast 

evklíðsk rúmfræði. Viðfangsefni hennar er víxlverkun á milli odda, lína og flata og fyrir 

börn á leikskólaaldri eru það tengslin á milli horna, brúna og yfirborðs kubbsins. Í þessu 

felst rúmfræði stærðar, lögunar og mælingar á hæð, lengd, svæði, magni og hornum. 

Þegar börn leika sér með kubba tileinka þau sér smám saman evklíðska rúmfræði á við að 

byggja með kubbum og handleika þá.144 

Vilji kennari öðlast meiri þekkingu á rúmfræðiskilningi barna í kubbaleik verður 

hann að kanna fleiri svið rúmfræðinnar. Til eru greinar í stærðfræði sem nefnast 

varprúmfræði og grannfræði. Þótt þessar greinar virðist framandi þá auka þær skilning 

okkar á námi barna á meðan þau þróa með sér þekkingu á evaklíðskri rúmfræði.145 

Grannfræði: Hugtök sem tengd eru kubbabyggingu. 

 

� Að námunda: þegar hlutir eru nálægt hvor öðrum (við hliðina á, nálægt, ofan á). 

� Í réttri röð: röðun, niðurröðun. 

� Umkringja, afgirða (inni í, fyrir utan). 

� Samfella/ Samfelld heild (fletirnir eru ekki í hlutum og bitum heldur er samfelld 

heild). 

� Vídd / umfang (rýmið er í þrívídd og hlutirnir eru ofan á, undir eða í kringum aðra 

hluti).146 

143 Moffitt 1996:31 
144 Leeb-Lundberg 1996:37 
145 Leeb-Lundberg 1996:37 
146 Leeb-Lundberg 1996:37-38 
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Vegna þess að hlutir og lögun þeirra sjást sjaldan að fullu, hefur varprúmfræðin verið 

kölluð rúmfræði sjónarhorna. Horft er á hlutina frá ólíkum hliðum og sjónarhornum, 

nálægt eða langt frá. Mismunandi lögun sem skuggi tekur á sig er hluti af þessari 

rúmfræði.147 Barnið sér byggingarnar frá ólíkum sjónarhornum (að innan, að utan, fyrir 

framan, á bak við og svo framvegis) og lögun þeirra breytist þegar börnin hreyfa sig um 

svæðið. Bygging er breytileg eftir því hvort barnið er nálægt henni eða langt frá. 

Eiginleikar, eins og stærð, breytast og kubbarnir virðast öðruvísi þegar börn snúa þeim 

við.148 Þessi reynsla af sjónarhornum tengist varprúmfræði. Glíma barna við 

varphugmyndir er augljós í teikningum þeirra. Þau gera til dæmis vangamynd en teikna 

þó tvö augu.149 

Kubbur tekur pláss hvort sem hann er lagður lóðrétt eða lárétt. Þegar börnin 

byggja með því að leggja einn kubb ofan á annan verður þeim fljótt ljóst að byggingin 

hækkar. Það sama á við þegar kubbar eru lagðir hlið við hlið á gólfinu, byggingin verður 

lengri. Þetta mynstur er endurtekið þar til komið er að vegg eða annarri fyrirstöðu. Þá 

verður að breyta mynstrinu til að halda áfram.150 

Í grein sinni Solving Geometric Problems by Using Unit Blocks segir Angela 

Giglio Andrews að þegar börn þroskist skilji þau að fjöldi kubba fer ekki eftir því hvað 

þeir taka mikið rými. Þá vitneskju öðlast þau við að byggja upp eigin reynslu 

milliliðalaust og skiptast á skoðunum við vini sína. Kennari getur vissulega aukið við 

reynslu þeirra þannig að þau læri stærðfræði af því sem þau kljást við með því að 

endurskipuleggja stöðugt efniviðinn sem notaður er í byggingum.151 Andrews segir einnig 

í grein sinni að hefðbundin verkefni í rúmfræði séu oft kennd án þess að lögð sé  áhersla á 

skilning. Slík verkefni skapa ekki næg tækifæri til rúmfræðilegar hugsunar eða lausna. 

Þar að auki mistekst að miðla inntaki rúmfræðinnar þannig að börn geti tengt það öðrum 

greinum stærðfræði. Ef börn eru virkir þátttakendur í að byggja upp eigin skilning mun 

hugtakaskilningurinn kristallast í nýjum og flóknari hugmyndum.152 

147 Leeb-Lundberg 1996:38 
148 Leeb-Lundberg 1996:39 
149 Leeb-Lundberg 1996:39 
150 Moffitt 1996:30 
151 Andrews 1999:319  
152 Andrews 1999:323  
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Þegar börn byrja að brúa á milli kubba verða þau að velja viðeigandi kubb sem 

passar á milli hinna kubbanna eða finna lausn til að nota kubbinn til að fylla upp í rýmið. 

Að brúa bil er vandamál sem krefst þess að þau skynji bilið á milli tveggja eða fleiri 

kubba.153 Svæði má girða af á ýmsa vegu og hægt er að girða af minni svæði með stórum 

girðingum. Börn vilja nota ýmsa hluti í mismunandi stærðum til að girða af, en þau verða 

að læra að það sem sett er í girðinguna eða lokunina þarf að vera í réttu hlutfalli við 

afgirta svæðið. Það þýðir að efnið sem notað er má ekki vera stærra en svæðið sem verið 

er að girða af. Svipuð vandamál koma upp þegar börn vilja ýta leikfangavörubíl eða bát 

undir brú eða í gegnum göng. Þau verða að skynja að hluturinn þarf að vera í hlutfalli við 

rýmið undir brúnni eða í göngunum.154 Þegar börn byggja taka byggingar þeirra meira og 

meira rými. Stundum verða þau að breyta um stefnu eða breyta mynstrinu vegna 

takmarkana á svæðinu sem byggt er á. Sum börn byggja á mjög litlu svæði á meðan 

byggingar annarra virðast teygja sig í allar áttir. Sum börn hafa gaman af að kanna 

lóðrétta rýmið og vilja byggja hátt. Kennarar verða oft áhyggjufullir og vara börnin við að 

byggja of hátt og miða þá við hæð barnanna. Þegar börn hafa þróað með sér 

byggingakunnáttu geta þessar takmarkanir skert athafnasemina og tækifærið til að takast 

á við vandamál tengd því að byggja stærri og hærri byggingar.155 Þegar settar eru reglur í 

kubbakrók þarf því að íhuga hverjar og hvernig þær eru. Ef börnum er bannað að reisa 

byggingar sem eru hærri en þau sjálf er búið að takmarka sköpunar- og tilraunaþörf 

þeirra. 

Í bygginga- og hlutverkaleik læra börn að rýmið setur ákveðin skilyrði og 

takmörk. Börn sem hafa víðtæka reynslu af kubbabyggingum verða glögg á að meta 

rýmið og byggja samkvæmt því. Þau verða næm fyrir því að fara varlega þegar bygging 

er óstöðug og skynja þegar breyta þarf um stefnu. Börnin virðast einnig skynja rýmið og 

skynja sig sjálf í rýminu. Þegar þau hafa öðlast þessa færni geta þau gengið í kringum 

kubbabyggingar án þess að fella þær. Þau virðast skynja hvernig á að hreyfa sig og læra 

að handleika efniviðinn áreynslulaust og af sjálfsöryggi.156 

153 Moffitt 1996:31 
154 Moffitt 1996:31-32 
155 Moffitt 1996:32 
156 Leeb-Lundberg 1996:53 
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Hugmyndir barna um rými þroskast út frá meðvitund þeirra um eigin líkama og 

hreyfingar.157 Í leikskóla læra börn um rými með því að hreyfa sig. Í hreyfingu þeirra felst 

að hlaupa, hoppa, teygja sig, lyfta upp og setjast niður. Kubbahornið getur verið langt í 

burtu alveg í hinum enda herbergisins, þau hlaupa til að komast nálægt því og til að geta 

byrjað að byggja. Þau geta þurft að teygja sig hátt upp til að gera bygginguna háa. 

Turnarnir geta verið nálægt veggnum eða rétt hjá glugganum eða dúkkuhúsinu.158 

4.5 Flokkun 
 
Stór hluti stærðfræðináms með einingakubba á sér stað þegar börn taka saman. Það er 

undir kennaranum komið hvernig til tekst með það. Börn byrja að flokka, raða og setja í 

hillurnar. Þau byrja fljótlega að reyna að telja og margir fullorðnir virðast halda að það sé 

eina leiðin til að læra tölur. Að læra að telja er vissulega hluti af því en ferlið er mun 

flóknara og áhugaverðara. Barn getur jafnvel talið án þess að hafa nokkra hugmynd um 

fjöldann.159  

Hugmyndirnar um meira en, minna en og jafnt og eru undirstaða skilnings á tölum 

eða fjölda. Annar mikilvægur þáttur í fjölda og tölum er að bera saman fjölda og tölur og 

raða eftir stærð. Við þriggja til fjögurra ára aldur hafa börn mikla þörf fyrir að raða niður 

og geta skilið niðurröðunina. Þau þurfa að vita að þrír er minna en fjórir og að sex komi á 

milli fimm og sjö. Börn verða því að fá nægilega mikla reynslu í að raða hlutum eftir 

fjölda og stærð.160 Í frágangi gefast næg slík tækifæri. Sumum börnum reynist erfitt að 

raða niður eða flokka. Þau þurfa að æfa sig að para saman til dæmis eftir stærð, frá 

ferningum til fjórfalda einingakubbsins.161 

Til þess að öðlast skilning á fjölda verða börnin fyrst að hafa skýra mynd í huga 

sér af flokkun og röðun (fjöldans). Flokkun felst í að setja svipaða hluti saman. Þegar þau 

stafla nokkrum kubbum; tveimur, þremur eða fimm, þróast með þeim hugmyndin um tvo, 

þrjá eða fimm. Röðun snýr hins vegar að samhengi hluta eða talna. Sem dæmi má nefna 

að ef kubbar eru notaðir sem tröppur geta börn sagt að dúkkan hafi náð fyrstu tröppu, 
 
157Leeb-Lundberg 1996:39 
158 Leeb-Lundberg 1996:40 
159 Leeb-Lundberg 1996:53 
160 Leeb-Lundberg 1996:53-54 
161 Leeb-Lundberg 1996:54 
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annarri, fimmtu eða síðustu. Merking frumtölu og raðtölu er svipuð í huga barnsins en 

það hefur á þessu stigi ekki alltaf náð að setja samhengi þarna á milli.162 

Til að ná tökum á talna- eða fjöldahugtakinu verður að skapa börnum tækifæri til 

margvíslegrar reynslu. Vegna þess að með kubbum er hægt að flokka, telja og raða, eru 

þeir mikilvægur efniviður fyrir þessa þróun. Vinna með samstæður á sér til dæmis stað 

þegar börn eða kennarar láta sér detta í hug leiki til að setja kubbana aftur í hillurnar.163 

Kennari getur gefið þau fyrirmæli að fyrst eigi að flokka alla kubbana í raðir, til dæmis 

fimm í hverja röð, áður en þeir eru settir aftur í hilluna. Þegar búið er að flokka kubbana 

getur kennari gefið fyrirmæli um að allir kubbar sem hafa þrjú horn megi fara upp í hillu. 

Að því loknu á ef til vill að setja alla kubba sem hafa boga upp í hillu. Einnig getur 

kennari tekið upp einingakubb og beðið um að kubbur, helmingi minni en þessi kubbur, 

fari næst upp í hillu. Meðan á þessu stendur er gott að kennari sé vakandi fyrir því hvort 

börnin skilji fyrirmælin. Þessi stund gefur möguleika á að ræða hin ýmsu form og fjölda 

við börnin. Þegar kennari biður börn um að taka upp fjórfaldan einingakubb getur hann 

minnt þau á að taka ekki nema þrjá í einu vegna þess að hann er þyngri en aðrir kubbar. 

Þá er hann farin að fjalla um þyngd. Börn hafa gaman af að bera kubbana saman. Séu þau 

beðin um að koma með kubb sem er helmingi stærri en einingakubbur koma þau með 

tvöfaldan einingakubb og bera þá saman. Þau sjá fljótt að til þess að þeir verði jafn stórir 

þarf tvo einingakubba. Stærðfræðin verður þeim eðlislæg í gegnum leikinn. 

Eins og komið hefur fram er ekki þörf á að kenna börnum hugtökin hugtakanna 

vegna. Betra er að kynna fyrir þeim formin og ætti kennari að nota rétt heiti kubbanna og 

þegar börnin eru tilbúin getur kennari byrjað að ræða heiti þeirra. Áður en að því kemur 

ætti kennari að einbeita sér að því að gera kubbavinnuna að skemmtilegum leik sem 

kemur inn á stærðfræði, málfræði, samfélagsfræði og fleiri þroskaþætti.  

 
162 Leeb-Lundberg 1996:54 
163 Leeb-Lundberg 1996:55 
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5. Aðferðir 
 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig má nota einingakubba til að efla skilning 

leikskólabarna á stærðfræði? 

Í þessari litlu rannsókn er notuð eigindleg (qualitative) aðferðafræði, en slík 

aðferðafræði byggir á eiginleikum eða upplifun þeirra sem eru skoðaðir.164 Ekki er hægt 

að alhæfa út frá slíkum rannsóknum en þær geta hins vegar gefið mikilvægar 

vísbendingar um það sem er rannsakað.165 Þátttakendur í rannsókninni voru nítján fimm 

ára börn frá tveimur leikskólum í Hafnarfirði og Reykjavík. Nöfnum barnanna var breytt 

við úrvinnslu gagna. Haft var samband við Menntasvið Reykjavíkurborgar (sjá fylgiskjal 

3) og fengið leyfi fyrir rannsókninni í leikskólanum í Reykjavík. Einnig var haft samband 

við leikskólastjóra vegna leyfis til að gera rannsókn í leikskólanum (sjá fylgiskjal 4). Í 

Hafnarfirði var haft samband við skólaskrifstofu Hafnarfjarðar en þar fengust þær 

upplýsingar að leyfi leikskólastjóra nægði til að gera þessa rannsókn og leikskólastjóri 

leikskólans í Hafnarfirði veitti leyfi (sjá fylgiskjal 5) fyrir rannsókn í leikskólanum. 

Tilkynnt var til Persónuverndar að rannsóknin yrði gerð í þessum tveimur leikskólum (sjá 

fylgiskjal 6).  

Gagnaöflun fór þannig fram að teknar voru myndir af börnunum í leik með 

einingakubba. Fimm myndasyrpur voru teknar, tvær í öðrum leikskólanum og þrjár í 

hinum. Við myndatöku var notuð stafræn myndavél og myndbandsupptökutæki. 

Myndavélarnar trufluðu börnin ekki við leik sinn og virtust þau vön því að teknar væru af 

þeim myndir. 

Gagnagreining var með þeim hætti að horft var á myndbandsupptökurnar og hljóð 

fært í textaform þannig að skráð var niður það sem sagt var á upptökunum. Myndirnar 

voru skoðaðar og flokkaðar eftir efnisþáttum og færðar á tölvutækt form. Unnið var úr 

gögnunum og hver flokkur skoðaður fyrir sig. Í næsta kafla er gert grein fyrir flokkuðum 

niðurstöðum og eru þær ræddar í tengslum við þau fræði sem fjallað hefur verið um hér 

að framan. 

 
164 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:222 
165 Sigurlína Davíðsdóttir 203:234 
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6. Niðurstöður - Umfjöllun 
 
Eins og fram kemur í inngangi lögðum við upp með rannsóknarspurninguna: „Hvernig 

má nota einingakubba til að efla skilning leikskólabarna á stærðfræði?“ Til þess að svara 

þeirri spurningu urðum við fyrst að fá svör við öðrum spurningum, til dæmis: Hvað felst í 

menntun og námi leikskólabarna? Hvernig getur leikur verið námsleið barna? Hvert er 

hlutverk kennarans? Hvaða sýn höfðu John Dewey og Caroline Pratt á menntun barna og 

hvaða sýn höfðu þau á hlutverk kennarans? Hefur persónuleiki kennarans áhrif á starfið 

og börnin? Hefur val á efniviði áhrif?  

Við vildum einnig kynnast hugmyndafræði og eiginleikum einingakubbanna og fá 

svör við því hvort við ættum að temja okkur að nota heiti kubbanna. Í upphafi vorum við 

mjög uppteknar af heitum kubbanna og veltum fyrir okkur af hverju þau væru ekki 

notuð? Niðurstaða okkar í ritgerðinni er sú að vissulega sé gott að nota heiti kubbanna, 

kenna börnunum þau rétt eins og við kennum þeim heiti litanna. Það dregur ekki úr 

gæðum myndanna að þau læri heiti þeirra. Við komumst þó einnig að þeirri niðurstöðu að 

börn þurfa að ná ákveðnum þroska og vera tilbúin til að nota heiti kubbanna, fyrst 

kynnast þau kubbunum, lögun þeirra og eiginleikum og síðan læra þau heitin. Við teljum 

þó að kennari verði að vera meðvitaður um heiti kubbanna til þess að hann geri sér skýra 

grein fyrir hvaða efnivið hann er með í höndunum. Heiti kubbanna eru stærðfræðileg og 

ef kennari gerir sér grein fyrir því að langi einingakubburinn er fjórfaldur einingakubbur 

skilur hann að þessi hugtök munu nýtast barninu seinna meir. Við gefum upp tvö heiti á 

kubbunum í ritgerðinni vegna þess að það eru skiptar skoðanir um hvaða heiti skuli nota. 

Við viljum hins vegar nota stærðfræðiheiti kubbanna sem eru þýdd úr ensku. 

Við komumst að því að Caroline Pratt vildi ekki útbúa kennsluleiðbeiningar fyrir 

vinnu með kubbana. Hún forðaðist að reglubinda aðferðirnar því hún sagði: „Þegar þú 

hefur búið til formúlu ertu fangi hennar.“166 Þetta finnst okkur vera mikilvægt atriði sem 

við ætlum að hafa  til hliðsjónar í okkar starfi. Við búum í heimi sem er í stöðugri þróun 

og það er ekki nóg að búa börnin undir líf í slíkum heimi heldur verða kennarar einnig að 

búa sig undir að samfélagið breytist hratt og það sem við teljum vera rétt í dag er það ef 

til vill ekki eftir nokkur ár. Við gerum okkur grein fyrir því að svo lengi lærir sem lifir og 
 
166 Pratt 1990:56 
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því ber okkur að hafa opinn huga. Ekki svo að skilja að við þurfum að henda frá okkur 

fyrri vitneskju en það er okkur eingöngu til góðs að afla upplýsinga, vega þær og meta og 

bæta við því sem við teljum að við getum nýtt okkur í starfi. Góður kennari leitar stöðugt 

nýrra leiða, hann þekkir sjálfan sig, hann gerir sér grein fyrir þeim áhrifum sem hann 

hefur á börnin og er nægilega meðvitaður til að endurskoða aðferðir sínar og breyta þeim 

ef þörf krefur. 

En hvert er þá hlutverk kennarans? Kennari verður að gera sér grein fyrir hvernig 

börn læra og að leikurinn er þeirra námsleið. Kennari verður að hafa áhuga á vinnu sinni 

og efniviðnum sem hann vinnur með. Hann þarf að vekja upp rannsóknarlöngun hjá 

barninu. Einnig ber honum að velta fyrir sér hverju hann vill ná fram með barnahópnum 

og hvernig hann ætlar að nálgast markmið sín. 

Hvaða sýn höfðu John Dewey og Caroline Pratt á menntun barna og hvaða sýn 

höfðu þau á hlutverk kennarans? Þau töldu að börn væru forvitin í eðli sínu og hefðu 

löngun til að rannsaka og gera eigin uppgötvanir. Þau álitu bæði að kennari yrði að skapa 

námsumhverfi sem hvetti börnin til að gera rannsóknir. Pratt segir að hinn hjálpsami 

kennari sé engin hjálp.167 Hvað á hún við með því? Niðurstaða okkar er sú að hún lagði 

áherslu á að barnið lærði á eigin forsendum, gerði sjálft uppgötvanir og leitaði svara við 

spurningum sem kynnu að vakna hjá því. Dewey tekur í sama streng þegar hann fjallar 

um forvitni barnsins en telur að barnið sé fullt af umfram orku og forvitni og kennari eigi 

að vekja upp löngun barnsins eða ýta við forvitni þess til að rannsaka heiminn.168 Þau 

segja bæði að persónuleiki kennarans hafi áhrif á starfið og börnin og erum við sammála 

því. Sem verðandi leikskólakennarar verðum við að hafa þessa þætti ofarlega í huga í 

starfi okkar með börnum. Kennari ætti ávallt að spyrja sig hvað hann geti gert til að örva 

leik barna og hjálpa þeim að bæta við reynslu sína. Til þess að hafa góða yfirsýn yfir starf 

sitt teljum við að kennari eigi að gera skráningar á börnum og fylgjast með þeim í leik og 

starfi. Þannig verður hann meðvitaðri um hvað vekur áhuga barnanna, hvaða spurningum 

þau velta fyrir sér og hvort þörf sé á að örva leikinn.  

Caroline Pratt var hreinstefnukona hvað varðar efnivið til notkunar með 

kubbunum en við teljum að það hafi ekki verið vegna þess að hún væri mótfallin 

 
167 Pratt 1990:45 
168 Dewey 2000:77-78 
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tilbúnum leikföngum heldur hafi hún kosið að börnin fengju tækifæri til að skapa og 

túlka. Hún útbjó eigin kubba þannig að börnin gætu notað þá til samanburðar. Hún gerði 

efniviðinn aðhæfanlegan og sveigjanlegan til þess að börnin sæju ekki bara eina lausn eða 

eina leið. Kubbarnir bjóða upp á marga möguleika til sköpunar, þannig að börnin skapa 

sjálf og útfæra sínar hugmyndir í stað þess að leita fyrirfram gefinna lausna. Margir þættir 

hafa áhrif á leik barnanna, efniviðurinn, hvernig hann er kynntur, hvar hann er staðsettur 

og síðast en ekki síst þekking og áhugi kennara á efniviðnum.  

Börn læra um heiminn í gegnum leikinn. Margir leikskólar segjast vinna eftir 

hugmyndafræði John Dewey og nota setninguna „Learning by doing” en við viljum 

frekar orða það „Reynslumiðað nám” og teljum þá setningu vera í anda hugmyndar hans 

um að börnin læri í gegnum reynslu. Þau finna sjálf lausnir, reyna hlutina og uppgötva 

eiginleika þeirra, eins og við sáum í gögnum okkar þar sem börnin prófa sig áfram með 

jafnvægi, með mismunandi byggingar og mismunandi kubba.  

 

Mynd 50           Ljósm: SBM        Mynd 51   Ljósm: SBM            Mynd 52 Ljósm: SBM     Mynd 53 Ljósm: SBM 
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Mynd 54  Ljósm: SBM      Mynd 55  Ljósm: SBM 

Mynd 56  Ljósm: SBM        Mynd 57        Ljósm: SBM       Mynd 58        Ljósm: SBM 

Mynd 59  Ljósm: SBM      Mynd 60  Ljósm: SBM             Mynd 61   Ljósm: SBM 

 

Mikið uppgötvunarnám á sér stað í þessum leik, þegar þau vinna með stöðugleika og 

jafnvægi. Þau öðlast færni með því að reyna og jafnvel gera mistök en reyna svo aftur. 

Börnin læra hvar setja á kubbinn þannig að hann styðji við annan kubb eða þau öðlast 



57

færni í að færa til annan kubb til að ná betra jafnvægi. Smám saman skynja börnin að 

breiðari grunnur skapar meira jafnvægi þegar byggt er hærra.169 Þetta sáum við hjá stúlku 

sem prófaði sig áfram með jafnvægið. Hún gerði nokkrar tilraunir til að fá bygginguna til 

að standa. Enginn sagði henni hvernig hún ætti að gera þetta heldur fann hún lausnina 

sjálf með því að reyna aftur og aftur. Það er í anda Dewey að reyna hlutina þar til 

niðurstaða fæst. Með því móti festist í minni barnanna hvernig þau fundu lausnina.  

 

Mynd 62   Ljósm: SBM         Mynd 63  Ljósm: SBM             Mynd 64  Ljósm: SBM 

Mynd 65  Ljósm: SBM          Mynd 66   Ljósm: SBM 
 

169 Moffitt 1996:30 
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Mynd 67  Ljósm: SBM                               Mynd 68  Ljósm: SBM 
 

Mynd 69  Ljósm: SBM                    Mynd 70  Ljósm: SBM       Mynd 71  Ljósm: SBM 
 

Mynd 72  Ljósm: SBM           Mynd 73  Ljósm: SBM                Mynd 74  Ljósm: SBM 
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Mynd 75     Ljósm: SBM                    Mynd 76    Ljósm: SBM          Mynd 77      Ljósm: SBM 
 

Mynd 78  Ljósm: SBM   Mynd 79  Ljósm: SBM    Mynd 80 Ljósm: SBM  Mynd 81  Ljósm: SBM   Mynd 82  Ljósm: SBM 
 

Við teljum að leikur sé eins og rannsókn, börnin eru að uppgötva og vinna úr þeim 

upplýsingum sem þau viða að sér.  



60

Kubbarnir eru opinn efniviður því að þeir stýra ekki leið barnanna. Það eru börnin 

sem ákveða hvernig þau vilja vinna með kubbana, hvað þau vilja skapa eða rannsaka. Þau 

þurfa ekki að vera í einhverjum ákveðnum leik til að vinna með kubbana, hvorki í 

hlutverkaleik né öðrum leik. Þau geta búið til mynstur, kannað hvaða kubbar passa saman 

og hverjir passa ekki saman. Leikurinn og efniviðurinn stjórnast af áhuga þeirra og 

áherslum. Þau laga sig ekki að efniviðnum heldur aðlagast efniviðurinn þeim og þeirra 

hugsunum. 

Þá komum við að þeirri spurningu hvort hægt sé að kenna börnum stærðfræði í 

gegnum einingakubbana? Við teljum að svo sé. Í gögnunum sáum við börnin nota 

líkamann sem mælieiningu, sem kemur heim og saman við fræðilega umfjöllun um 

mælingar. Þar kemur fram að börn noti yfirleitt líkama sinn sem viðmið við aðra hluti en 

það sáum við einmitt í gögnunum þar sem þrjár stúlkur notuðu eigin líkama sem 

mælieiningu.  

Á myndunum sést ein stúlkan nota handlegginn til að mæla kubbinn sem hún 

leggur yfir, hún mælir hvort hann nái yfir. Síðan nota þær hvor aðra til að mæla þegar 

byggingin hækkar og í lokin teygja þær hendurnar upp til að gera lokamælingu á 

turninum.  

Mynd 83  Ljósm: SBM         Mynd 84  Ljósm: SBM                         Mynd 85   Ljósm: SBM 

 

Þessar stúlkur höfðu einnig byggt turn deginum áður. Í upphafi tímans settist 

kennarinn niður með börnunum og spurði þau hvað þau hefðu byggt í gær, hvað þau 

ætluðu að byggja í dag og hverjir ætluðu að byggja saman. Stúlkurnar sögðust hafa byggt 
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turn deginum áður en ekki náð að ljúka við hann og ætluðu að gera það í dag. Kennarinn 

ræddi við þær um turninn og í ljós kom að ein stúlknanna í hópnum var á sundnámskeiði 

og þar var útsýnisturn. Sá turn var kveikjan að byggingu þeirra. Þarna var stúlkan að 

vinna úr reynslu sinni, hún tengdi saman það sem gerðist utan skólans og það sem gerðist 

innan hans. Þegar þær höfðu byggt turninn fóru þær oft frá honum og í aðra leiki en komu 

þó nokkrum sinnum að honum aftur og þá til að skreyta hann. Þær náðu að ljúka við 

turninn þennan dag, þær mældu hann með því að teygja hendurnar upp og komust að 

þeirri niðurstöðu að hann væri nógu hár.  

 

Þær veltu einnig fyrir sér dýpt byggingarinnar.  

Mynd 86      Ljósm: SBM       Mynd 87          Ljósm: SBM 

 

Þær mældu dýptina með því að láta efnivið „detta“ niður og fylgdust með því 

hvað hann væri lengi á leiðinni niður og hvar hann myndi lenda. Í ritgerðinni kemur fram 

að í kubbaleik gefast mörg tækifæri til að mæla lengd, hæð og dýpt. 170 

170 Moffitt 1996:32 
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Mynd 88    Ljósm: SBM 

 

Það kemur einnig fram að börn geta notað líkama sinn til að mæla dýpt. Ef girta svæðið 

er nægilega stórt og þau komast ofan í bygginguna geta þau notað líkamann sem 

mælieiningu. Þetta höfum við oft séð í leik með holukubbunum; börnin girða af svæði og 

fara ofan í það. Þarna fóru þær ekki ofan í, þar sem byggingin var ekki nægilega stór til 

að rúma þær, heldur notuðu þær annan efnivið til að kanna dýptina. 

Í fræðilegri umfjöllun okkar hér að framan kemur fram að börn upp að fimm ára 

aldri upplifa oft samanburð og hægt er að bera einingakubbana saman.171 Þegar við 

skoðuðum gögnin um flokkunina og þann leik sem kennarinn gerði úr henni sáum við að 

börnin notuðu einingakubbana til að gera samanburð.  

 

Samanburður 

Kennarinn heldur uppi tvöföldum einingakubbi og biður börnin um að finna einingakubb 

sem er tvisvar sinnum stærri. 

Mynd 89    Ljósm: SBM              Mynd 90  Ljósm: SBM          Mynd 91   Ljósm: SBM   

 
171 Leeb-Lundberg:44-45 
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Mynd 92    Ljósm: SBM         Mynd 93    Ljósm: SBM 

 

Kennarinn heldur á tvöföldum einingakubbi og biður um kubb sem er helmingi minni.  

Mynd 94         Ljósm: SBM                            Mynd 95           Ljósm: SBM 

Mynd 96          Ljósm: SBM   Mynd 97     Ljósm: SBM 
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Mynd 98      Ljósm: SBM                             Mynd 99      Ljósm: SBM 

Kennarinn biður börnin um að finna kubb sem er tvisvar sinnum stærri en 

einingakubburinn.  

Mynd 100   Ljósm: SBM              Mynd 101   Ljósm: SBM                Mynd 102     Ljósm: SBM 

Kennarinn biður börnin um að finna kubb sem er helmingi minni en einingakubburinn. 

Mynd 103              Ljósm: SBM               Mynd 104      Ljósm: SBM 

Kennarinn biður börnin um að finna kubb sem er fjórum sinnum stærri en 

einingakubburinn. 
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Mynd 105     Ljósm: SBM      Mynd 106   Ljósm: SBM 

Mynd 107      Ljósm: SBM 

 

Börnin komu til kennarans og báru kubbinn, sem hún hélt á, saman við þann sem þau 

voru með. Þetta gerðu þau til að vera viss um að hafa tekið réttan kubb. Með því að bera 

saman kubbana sáu börnin og unnu með mismunandi stærð og lögun kubbanna.  

Á einum stað í niðurstöðunum bað kennarinn börnin um að finna kubba með 

boga.  

Mynd 108   Ljósm: SBM                   Mynd 109   Ljósm: SBM 
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Mynd 110     Ljósm: SBM         Mynd 111   Ljósm: SBM                  Mynd 112   Ljósm: SBM 

Mynd 113          Ljósm: SBM                        Mynd 114   Ljósm: SBM 

 

Börnin leituðu og fundu kubba með boga. Þó var einn strákur hikandi með 

hugtakið bogi, hann fór til kennarans með einingakubb og spurði hvort að þessi kubbur 

hefði boga. Kennarinn svaraði honum ekki heldur varpaði fram annarri spurningu og 

leiddi strákinn að svarinu. Hin börnin voru einnig dugleg að hjálpa með útskýringum og 

vangaveltum um boga. Þegar að þessu atriði kom veltum við fyrir okkur hvers vegna 

mætti kenna börnunum hugtökin bogi og hringur? Í þessum leikskóla voru heiti kubbanna 

ekki notuð og því hugleiddum við hvort kenna mætti sum hugtök en önnur ekki. Við 

spurðum hver rökin væru og fengum það svar að þetta væru hugtök sem þau þekktu fyrir 

eins og hugtakið hringur. Ástæðan fyrir því að heitin eru ekki notuð er sú að talið er að 

börnin leiti sér upplýsinga um heiti þeirra þegar þau eru tilbúin til þess. Við erum að vissu 

leyti sammála en þó teljum við að kennari eigi að nota rétt heiti yfir kubbana þó að börnin 

geri það ekki strax. Ef barn heyrir aldrei hugtakið þá nefnir það hlutinn ekki eftir því.  

Á sama hátt finnst okkur að merkja ætti hillurnar með nöfnum kubbanna rétt eins 

og við merkjum hólf barnanna með nöfnum og sums staðar eru stólar merktir með 

nöfnum barnanna. Börn eru fljót að þekkja orðin þó að þau geti ekki lesið og með þessu 

byggjum við upp lestrarskilning sem nýtist þeim síðar meir, rétt eins og 
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hugtakaskilningur sem þau öðlast með því að þekkja heiti kubbanna mun nýtast þeim 

þegar þau byrja að vinna með formin í grunnskóla. 

Við komumst að þeirri niðurstöðu að við flokkunina eigi sér stað mikið 

stærðfræðinám. Í öðrum skólanum kenndi kennarinn börnunum í gegnum leikinn. Hún 

gerði leik úr flokkuninni og kom inn á marga þætti stærðfræðinnar. Hún notaði 

mismunandi tölur, bað þau um að flokka saman fjóra kubba en taka eingöngu þrjá 

fjórfalda einingakubba í einu vegna þess að þeir væru þyngri en hinir. Hún bað þau að 

finna kubba sem voru stærri eða minni en samanburðarkubbur.  

 

Fjöldi kubba 
 
Næsta ljósmyndaskráning er unnin bæði úr myndbandsupptöku og stafrænum myndum. 

Fylgst var með tveimur stúlkum sem áttu að flokka kubbana sem þær höfðu leikið sér að. 

 

Mynd 115    Ljósm: SBM 

Tvær stúlkur (Bára og Milla) sitja hlið við hlið og eru að flokka á gólfinu hvor í sinn stafla. Þær 

stafla saman fjórum einingakubbum og eru komnar með nokkra stafla. Bára sér að hana vantar tvo 

kubba til að ná fjórum í eina stæðuna.  
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Mynd 116  Ljósm: SBM 

 

Mynd 117    Ljósm: SBM 

Hún skoðar stæðuna hjá Millu sem situr við hliðina á henni og fer að telja hjá henni. Bára sér að 

Milla er með fleiri kubba en hún. Hún verður ósátt og fer að gráta. 
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Mynd 118    Ljósm: SBM 

Kennarinn kemur inn í umræðurnar hjá stúlkunum og spyr hvað sé að. Bára fer að telja og segir 

kennaranum að hún sé bara með þrettán kubba og það sé búið að klára kubbana.  

 

Mynd 119    Ljósm: SBM 

Milla segir þá að hún sé með tuttugu og fimm kubba. Grátandi segir Bára að hún sé bara með 

þrettán.  

Kennarinn: Ert þú með þrettán og þú með tuttugu og fimm? Hver er þá með fleiri kubba?  

Milla, segir Bára, og bendir á hana og heldur áfram að gráta. 
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Mynd 120    Ljósm: SBM 

Kennarinn: Getið þið skipt þessu á milli ykkar? Milla?  

Milla heldur fyrir eyrun og segist ekki nenna að hlusta á þennan grát.  

Kennarinn spyr Báru: Ef þú færð þrjá í viðbót, hvað ertu þá komin með marga?  

Grátandi svarar Bára: Tuttugu... 

Kennarinn: Tuttugu? Heldur þú það? Má ég sjá? 

Milla: Ég gaf henni þrjá og fjóra.  

Er það? segir kennarinn, gafstu henni þrjá og fjóra? Hvað er það mikið? 

Milla fer að telja, einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, ellefu, tólf. Hún heldur áfram að 

telja upp í tuttugu og níu. 

Svo fer hún að telja það sem hún var búin að flokka og telur frá einum upp í tuttugu og tvo. 

Kennarinn spyr: Þú ert með 22 og Bára með 29.... hver er með meira?   

Bára, segir Milla og bendir á Báru.  

Kennarinn spyr þá: Hvað er hún með mikið meira?  

Milla hugsar sig um og fer aftur að telja í hljóði sína kubba. 

 

Mynd 121      Ljósm: SBM          Mynd 122        Ljósm: SBM 

Kennarinn spyr Báru hvort  hún vilji láta Millu fá nokkra kubba. Bára réttir Millu 4 kubba. 
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Mynd 123     Ljósm: SBM 

Kennarinn spyr hvort þær haldi að það sé jafnt núna. Aftur hefst talning hjá þeim og Milla segist 

vera með 24 kubba og fer að telja hjá Báru og telur hjá henni 26 kubba. Nú hefur önnur stúlka 

bæst í hópinn og fer að telja og telur 26.  

 

Mynd 124       Ljósm: SBM    Mynd 125         Ljósm: SBM 
 

Enn önnur stúlka sem hefur verið að fylgjast með fer til kennarans og segir henni að ef Milla fái 

einn kubb hjá Báru þá haldi hún að þetta verði jafn mikið. Kennarinn segir stúlkunum þetta. Þær 

eru enn að telja og kennarinn spyr hvort ekki eigi að halda áfram að ganga frá og hafa þetta bara 

svona. Þá réttir Bára Millu 3 kubba og Milla sér að enn vantar einn kubb til að stæðurnar séu 

jafnar. Aftur fer Milla að telja.  

Mynd 126     Ljósm: SBM 
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Bára segir að hana vanti enn þrjá. Milla telur hjá Báru 25 kubba, kennarinn spyr þá hvað hún sé 

með marga og hún segir 24.  

Mynd 127       Ljósm: SBM   Mynd 128       Ljósm: SBM 

Kennarinn spyr: Hvað gerum við í því? Milla vill taka einn  frá Báru og setja í hilluna. Milla fer að 

mæla stæðurnar, setja þær hlið við hlið.  

Hún raðar þeim nákvæmlega saman þannig að stæðurnar verða jafn stórar. Að því loknu spyr 

kennarinn: Hvað eru margir kubbar eftir?  

Einn, segir Milla.  

Hvað gerum við með hann? spyr kennarinn.  

Ganga frá honum segir Milla og Bára setur hann í hilluna. 

 

Mynd 129        Ljósm: SBM 
 

Hér sáum við stúlkurnar tvær velta fyrir sér tölum og fjölda. Kennarinn kom inn í 

samræður þeirra en gaf þeim ekki svör heldur spurði þær spurninga til að þær fyndu 

svarið sjálfar. Fljótlega voru önnur börn komin til að fylgjast með og þau veltu einnig 

fyrir sér fjölda kubbanna og tölunum. Þetta tengist kenningu Vygotsky um svæði hins 
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mögulega þroska.172 Önnur stúlkan, sem við köllum Báru, var ekki örugg með tölurnar en 

hún sá að Milla var með fleiri kubba en hún. Með því að telja og bera saman kubbana var 

hún á svæði hins mögulega þroska. Það sem hún gat ekki gert í dag getur hún gert á 

morgun. Félagslegi þátturinn var einnig áberandi í lausnaleitinni. Þarna var stúlka sem sá 

að með því að færa einn kubb á milli væru þær komnar með jafn marga. Milla ákvað hins 

vegar að mæla kubbana til að vera alveg viss og færði staflana hlið við hlið. Kennarinn 

passaði sig á því að koma ekki með lausnina heldur leyfa þeim sjálfum að vinna að henni 

og það gerðu þær með aðstoð frá öðrum börnum.   

Þegar við skoðum byggingar barnanna, með stigskiptingu kubbaleiksins í huga, 

komumst við að þeirri niðurstöðu að flest voru þau á fimmta og sjötta stigi173.

Mikið var um form og mynstur, tilraunir með jafnvægi og einnig byggingar sem 

fengu nöfn en tengdust ekki beint þeim leik sem við sáum.  

 

Form og mynstur 
 

Mynd 130      Ljósm: SBM                        Mynd 131      Ljósm: SBM 
 

172 Vygotsky 1978:87-88 
173 Johnson 1996:21 
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Mynd 132       Ljósm: SBM         Mynd 133      Ljósm: SBM 
 

Mynd 134         Ljósm: SBM               Mynd 135        Ljósm: SBM 

 

Niðurstaða okkar er sú að stór hluti stærðfræðináms með einingakubbum á sér stað þegar 

börn taka saman. Börnin verða að fá reynslu í því að raða hlutum eftir fjölda og stærð til 

að öðlast skilning eða hugmynd um flokkun og röðun. Þá vaknar skilningur þeirra á 

fjölda. Talan fimm segir þeim ef til vill ekkert en þau skilja að það þarf fimm kubba til að 

mynda stæðu með fimm kubbum í. Þau öðlast tilfinningu fyrir fjöldanum með því að 

vinna með kubbana. Í fráganginum fá þau tækifæri til að flokka, telja og raða niður. 

Kennarinn getur gefið ýmis konar fyrirmæli og leikið sér með að kynna fyrir börnunum 

mismunandi hugtök og tölur. Í gegnum leikinn verður stærðfræðin þeim eðlislæg.174 

174 Leeb-Lundberg 1996:54-55 



75

Flokkun 

Mynd 136       Ljósm: SBM                   Mynd 137       Ljósm: SBM 
 

Mynd 138        Ljósm: SBM 
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Frágangur 

Eftir að búið er að flokka kubbana er gengið frá þeim upp í hillu. 

Mynd 139       Ljósm: SBM           Mynd 140       Ljósm: SBM 

Mynd 141              Ljósm: SBM          Mynd 142       Ljósm: SBM 

Mynd 143       Ljósm: SBM 
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Þegar við tókum myndirnar höfðum við í huga að stærðfræðin fælist að miklu leyti í 

flokkuninni. Við vorum ekki meðvitaðar um að stærðfræðin birtist líka í leik barnanna og 

byggingum þeirra. Við ákváðum þó að fylgjast með frá upphafi stundarinnar og þar til 

henni lauk. Þegar við unnum úr gögnunum sáum við að stærðfræðin birtist í öllum þáttum 

leiksins. Við höfðum ekki áttað okkur á öllum þeim þáttum sem snúa að stærðfræðinni 

eins og rými, mynstri, formi, jafnvægi, mælingum, samanburði og fleiri þáttum sem fram 

koma í kubbabyggingum.  

Í einni af ljósmyndaskráningunum kom upp deila á milli tveggja hópa sem 

byggðu of nálægt hvor öðrum. 

Mynd 144    Ljósm: SBM        Mynd 145       Ljósm: SBM 

Eftir að hafa rætt hvor hópurinn hefði meiri rétt á þessu plássi sýndi ein stúlkan hópnum 

að mögulegt væri að byggja hinum megin við byggingarnar, þar væri nóg rými.  
 

Mynd 146        Ljósm: SBM 

Hér sýnir hún svæðið sem hægt er að nýta til byggingar. 
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Við vorum, eins og margir fullorðnir, með hugann við tölur. Við vissum af eigin reynslu 

að í fráganginum ynnu börnin með tölur og hugtök eins og langur, stór, lítill, stærri eða 

minni en og þess háttar. Við töldum þetta vera þá tegund stærðfræði sem unnið er með í 

leikskólum. Eftir lestur bóka, rannsókna og greina um stærðfræði öðluðumst við aukna 

vitneskju og sáum að stærðfræði má finna í öllu starfi leikskólans. Þegar við lögðum mat 

á þær upplýsingar, sem við fengum frá myndunum sem við tókum, sáum við að í öllum 

myndum var eitthvað sem tengja mátti stærðfræði. Í gögnunum komu fram ýmis hugtök: 

Minn á stærra hús en þinn, minn á marga bíla eða lítinn bát. Einn drengur kallaði upp 

þegar hann tók tvo fjórfalda einingakubba: Tveir eru minni en ... Það var vegna þess að í 

byrjun tímans sagði kennarinn börnunum að taka ekki fleiri en fjóra. Þarna notaði 

drengurinn frádrátt, án þess að vera meðvitaður um það. Börnin vinna með hugtök sem 

seinna nýtast þeim í markvissri stærðfræðikennslu í grunnskóla. Þau læra í gegnum 

leikinn.  
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7. Lokaorð 
Hér í lok þessarar umfjöllunar um nám leikskólabarna er rétt að draga helstu niðurstöður 

okkar saman. Þá er fyrst að nefna að við teljum að nám leikskólabarna eigi að fara fram í 

gegnum leikinn. Börn tjá það sem þau hafa upplifað eða séð í leiknum og því er 

mikilvægt að þeim séu skapaðar góðar aðstæður til leikja. Við höfum komist að þeirri 

niðurstöðu að hlutverk kennarans sé að búa börnum námsumhverfi sem hvetur til 

sköpunar og mikilsvert sé að nota efnivið sem vekur upp forvitni þeirra og þörf fyrir að 

gera eigin tilraunir.   

 Einnig höfum við komist að þeirri niðurstöðu að við munum temja okkur að nota 

heiti kubbanna þar sem við álítum það vera mikilvægan þátt í lærdómsferli barna og 

kennara. Heiti kubbana eru stærðfræðileg og með því að nota þau kynnast börnin 

hugtökum stærðfræðinnar. 

Við lögðum upp með spurninguna: „Hvernig má nota einingakubba til að efla 

skilning leikskólabarna á stærðfræði?“ Við teljum okkur hafa svarað spurningunni með 

þeim niðurstöðum sem tíundaðar eru í kaflanum hér á undan þar sem fram kemur að hægt 

er að nota einingakubba til að efla stærðfræðiskilning barna. Við teljum eina bestu 

aðferðina vera í gegnum leikinn þar sem leikur verður að stærðfræðinámi og 

stærðfræðinám að leik – hvort tveggja í senn.  
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