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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hvaða vitneskju kennari með enga eða 

litla þekkingu á einingakubbum þarf að hafa til að geta unnið markvisst með börnum á 

því sviði. Upp úr ritgerðinni vann ég handhægan upplýsingabækling fyrir kennara til að 

vekja áhuga á einingakubbum og jafnvel ýta undir markvisst starf með kubbana í þeim 

leikskólum þar sem þeir eru til en ekki mikið notaðir. Einnig vona ég að bæklingurinn 

nýtist foreldrum til að kynnast því hvað einingakubbar hafa upp á að bjóða.  

Caroline Pratt hannaði einingakubba með það í huga að búa til sveigjanlegt og 

aðhæfanlegt leikefni sem börn gætu notað án stýringar. Stigskipt þróun á sér stað í 

kubbaleik líkt og í teikningum barna og koma einingakubbar inn á ýmsa náms- og 

þroskaþætti eins og: líkamsþroska, félags- og tilfinningaþroska, málþroska, 

samfélagsfræði, stærðfræði, vísindi og listir. Kennarinn er lykilatriði þegar kemur að 

markvissu starfi með einingakubba og fer það eftir áhuga hans og skilningi á efniviðnum 

hvernig til tekst. Hann á að efla sjálfstæð vinnubrögð barnanna, vera þeim innan handar 

og leiða áfram með opnum spurningum. Hlutverk kennarans felst einnig í því að huga að 

rými fyrir kubbaleik, fjölda og úrvali kubba fyrir hvern aldurshóp, bjóða upp á 

viðbótarefnivið þegar við á og úthluta börnunum tíma á kubbasvæðinu. Í frágangi er 

einnig hægt að koma inn á ýmsa náms- og þroskaþætti og þar spilar kennarinn einnig 

stórt hlutverk. 
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Karen Wedholm Björnsdóttir sá um hönnun og uppsetningu á bæklingnum sem fylgir 

verkefninu og er henni þakkað sérstaklega vel fyrir það. Bergþóru Einarsdóttur, Magnúsi 
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1. Inngangur 

Áður en ég byrjaði í leikskólakennaranámi vann ég sem leiðbeinandi í tveimur 

leikskólum. Í öðrum leikskólanum voru til einingakubbar sem voru geymdir inni í 

geymslu og mér fannst það ágætur staður fyrir þá, enda þekkti ég hvorki hugmyndafræði 

kubbanna né hvernig hægt væri að vinna með þá. Mér fannst tiltektin leiðinleg og mikil 

vinna og það fannst börnunum líka. Ég fór svo að vinna í öðrum leikskóla þar sem mikil 

áhersla var lögð á einingakubba sem leikefni. Þá fyrst fékk ég áhuga á þessum efnivið og 

áhugi minn jókst til muna þegar ég fór í námsferð til New York þar sem nokkrir skólar 

sem nota einingakubba sem uppistöðu námsefnisins voru heimsóttir. Einn þessara skóla 

var City and Country School sem Caroline Pratt stofnaði. Ég hef komið í nokkuð marga 

leikskóla og allsstaðar eru til einingakubbar. Ég geri því ráð fyrir því að þeir séu til í 

langflestum leikskólum nú til dags en það er mjög misjafnt hversu mikið þeir eru notaðir 

eða hvort þeir eru notaðir yfir höfuð. Margir leikskólar eru mannaðir leiðbeinendum að 

miklu leyti og ekki er hægt að ætlast til þess af þeim að þeir þekki hugmyndafræði 

einingakubbanna eða viti hvað kennari getur gert til að örva leik barnanna í kubbunum. 

Auk þess finnst mér skammarlega lítið fjallað um einingakubba í 

leikskólakennaranáminu. Ég hef því velt fyrir mér hvernig standi á að einingakubbar eru 

geymdir inni í geymslu og ekki notaðir. Ef til vill er það frágangurinn sem stígur fólki til 

höfuðs eða óöryggi hjá starfsfólkinu um að það sé ekki að vinna rétt með kubbana. Ég 

spyr því: Hvaða vitneskju þarf kennari með enga eða litla þekkingu á einingakubbum að 

hafa til að geta unnið markvisst með börnum í einingakubbum?  

Í ritgerð þessari mun ég reyna að gera þeim atriðum skil sem mér finnst skipta máli að 

kennarar viti um einingakubba. Ég mun byrja á að fjalla um leik barna almennt og 

mikilvægi hans. Síðan verða kennismiðirnir John Dewey og sjálf Caroline Pratt kynnt til 

sögunnar og hugmyndir þeirra. Í þriðja kafla er fjallað um einingakubba, kosti þeirra og 

stigskipta þróun barna í kubbaleiknum. Náms- og þroskaþættir fylgja svo í kjölfarið í 

fjórða kafla og í fimmta kafla er farið ítarlega í hlutverk kennarans. Í sjötta kafla segi ég 

nokkrar dæmisögur um reynslu mína af einingakubbum með börnum. Verkefninu fylgir 

upplýsingabæklingur þar sem aðalatriði verkefnisins eru tekin saman og vona ég að hann 

veki áhuga bæði kennara og foreldra á einingakubbum Caroline Pratt. Að lokum verður 

uppbygging bæklingsins kynnt. 
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2. Leikurinn 

Í gegnum leik læra börn, sjálfsmynd þeirra og sjálfvitund styrkist, ásamt því að félagsleg 

færni og málþroski eflist. Í góðum leik örvast og þróast hugsun barna. Leikurinn hjálpar 

þeim líka að takast á við vandamál og lausnir þeirra auk þess að taka á ótta og óöryggi. 

Leikur er ákveðið innra ástand, hann er í þykjustunni og þar getur allt gerst. Það er hægt 

að fara í hin ýmsu hlutverk, umbreyta hlutum og umhverfinu í kringum sig í eitthvað allt 

annað en það er. En af því að leikur er í þykjustunni og liggur fyrir utan raunveruleikann, 

þá er hann uppspretta ímyndunar og uppfinninga. Það má eiginlega segja að leikur geti 

ekki orðið til nema börn noti ímyndunaraflið. Það víkkar leikinn og gefur huganum frelsi  

þannig að möguleikar á nýrri sköpun og upplifun verða miklir. Segja má að leikur sé 

sjálfviljug athöfn sem tengist tíma og rúmi. Börn nota mikið af tíma sínum í leik, hann 

gerist í nútíðinni og er bundinn við stað og stund. Leikurinn er spennandi og veitir 

börnum gleði og ánægju og segja má að hann sé takmark í sjálfu sér, þeirra eðlilega 

framkoma og lífsnæring. Það er leikferlið sjálft sem börnin sækjast eftir en ekki að hann 

skili einhverjum árangri. Í leik þarfnast börn ekki verðlauna eða hróss frá öðrum því fyrir 

þeim er leikurinn ígildi þess. Þau geta orðið svo niðursokkin í hann að þau gleyma stund 

og stað í langan tíma ef þau fá að vera óáreitt, hverfa í raun burt í annan heim (Lillemyr 

2001:17-25, Olofsson 1992:16-23). 

Caroline Pratt vissi hvað hinn frjálsi leikur er mikilvægur börnum og sú námshvöt 

sem honum fylgir, ef þau fengju ekki útrás fyrir frjálsa leikinn væri tíma þeirra eytt til 

einskis. Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky hélt því fram að barn í leik kæmist á 

hærra vitsmunastig en við nokkra aðra iðju. Þegar börnin stíga skrefinu lengra en síðast 

hefur farið fram nám. Í frjálsa leiknum sýna börnin á táknrænan hátt hvernig þau túlka 

heiminn sem þau lifa í og búa til aðstæður sem kalla á samskipti. Það vakna upp 

spurningar, koma upp vandamál og lausnir á þeim og börnin gera tilraunir með heiminn 

sem þau lifa í (Cuffaro 1995b:12; Frost 2005:127-129; Pratt 1948:7). 

Leikurinn er eitt besta hjálpartækið fyrir börn til að byggja upp og setja fram 

þekkingu sína. Það má segja að leikurinn sé það tungumál barna sem er sýnilegt og með 

því að fylgjast með börnum í leik má sjá og heyra áhyggjur þeirra, ágreining, óskir, vonir, 

ánægju og vangaveltur. Hlutverkaleik má líkja við leikhús þar sem börnin gera sitt eigið 

handrit og leikritið er í stöðugri vinnslu. Leikur barns í einingakubbum er samspil á milli 
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hugmyndaflugs barnsins og byggingarinnar sem það hefur reist. Í leik með einingakubba 

þarf barnið að skapa aðstæður fyrir leikinn í stað þess að finna þær. Sem dæmi má nefna 

að í dúkkukrók er að finna eldavél og rúm fyrir dúkkurnar en í einingakubbum þurfa 

börnin sjálf að búa til eldavélina og rúmið (Hirsch 1990:62-64). 

Ýmsir kennismiðir hafa sett fram kenningar um leikinn og mikilvægi hans. Hér á eftir 

verður fjallað um Caroline Pratt, hönnuð einingakubbanna, og John Dewey og hans 

kenningar en hann skrifaði eftirfarandi um leikinn: „Barnið skilur ekki hugmyndina fyrr 

en það hefur framkvæmt hana. Það prófar hugmyndina áður en hún er meðtekin“ (Frost 

2005:18). 
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3. Kennismiðir 

3.1. John Dewey 

John Dewey fæddist árið 1859 í Vermont í Bandaríkjunum og var sálfræðingur, 

heimspekingur og menntafrömuður. Hann hafði framsæknar hugmyndir um frelsi og 

lýðræði í skólum og voru þessar hugmyndir hans umdeildar. Dewey var gagnrýninn á hið 

hefðbundna skólakerfi og taldi of lítil tengsl á milli þess sem börn iðkuðu í skólanum og 

utan veggja hans. Hlutverk skólans væri að kynna frumþætti samfélagsins fyrir barninu 

og þjálfa það í að vera þátttakandi í því. Skólinn skyldi vera lifandi samfélag í smækkaðri 

mynd þar sem barnið væri virkur þátttakandi (Dewey 2000a:9-13; Dewey 2007b; Frost 

2005:18).  

Oft er sagt að einkunnarorð Dewey séu „Learning by doing“ sem þýðir að ekki er nóg 

að mata börn á endalausum upplýsingum heldur verða þau að fá að prófa til að tileinka 

sér þekkinguna. Samkvæmt Dewey var hlutverk kennarans að leiða börnin áfram í 

þekkingarleit sinni og spyrja opinna spurninga þannig að börnin tengi reynslu sína við 

nýja uppgötvun í stað þess að fá tilbúnar lausnir. Hann lagði áherslu á að kennarinn væri 

leiðandi en ekki stýrandi (Dewey 2000a:16).  

Eins og komið hefur fram sá Dewey skólann fyrir sér sem lýðræðissamfélag þar sem 

ólíkir einstaklingar starfa saman og leggja sitt af mörkum. En skólinn átti einnig að geta 

haft áhrif á félagslegar aðstæður í samfélaginu með því að gera börnin að sjálfstæðum 

einstaklingum með gagnrýna hugsun frá unga aldri. Í kjölfarið myndi samfélagið breytast 

til hins betra. Dewey lagði áherslu á mikilvægi hlutverkaleiks í námi ungra barna. Í 

leiknum fá börnin tækifæri til að endurspegla þekkingu sína í samskiptum við önnur börn. 

Þau fá tækifæri til að nýta reynslu sem þau öðlast utan veggja skólans, að heiman og úr 

nánasta umhverfi sínu, í leikskólanum og tjá hugmyndir sínar í leiknum (Jóhanna 

Einarsdóttir 1997:28-30). 

Líkt og John Dewey var Caroline Pratt í uppreisn gegn hefðbundnum 

kennsluaðferðum og var hún brautryðjandi í framsækinni skólastefnu ásamt Dewey 

snemma á tuttugustu öldinni (City and Country School). 
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3.2. Caroline Pratt 

Caroline Pratt fæddist árið 1867 í smábænum Fayetteville í New York fylki og byrjaði að 

kenna aðeins 16 ára að aldri. Hún gekk í The Teachers College í New York. Hún var ekki 

ánægð með skólakerfið og var leitandi eftir nýjum aðferðum til kennslu. Eftir að hafa 

kennt stúlkum handavinnu í sjö ár við Philadelpia Normal School fór Pratt til New York í 

von um að finna leið til að koma hugmyndum sínum um kennslu í framkvæmd. Hún var 

snemma sannfærð um að sú löngun að læra væri börnum jafn eðlileg og sjálfsögð og að 

byrja að ganga og fannst þessar hefðbundnu kennsluaðferðir hvorki vera þjónusta við 

börnin, þarfir þeirra eða hæfileika. Pratt hafði oft séð fulla skólastofu af börnum sitjandi 

aðgerðalaus og áhugalaus, sem störðu á klukkuna og biðu eftir að komast út. Af hverju að 

láta börnin aðlagast skólakerfinu í stað þess að laga skólakerfið að börnunum? Eftir að 

Pratt byrjaði að kenna fannst henni vanta efnivið þar sem börnin gátu prófað ómótaðar 

hugmyndir sínar í leiknum. Hún hafði kynnst trékubbum Patty Hill en hún vildi hafa 

kubbana sína sveigjanlegri og aðhæfanlegri. Hún heillaðist að leik sex ára drengs sem var 

búinn að útbúa járnbrautarlest úr viðarkubbum, pappakössum og fleiru sem hann hafði 

útvegað sér. Hann var að túlka þá vitneskju sem hann hafði um járnbrautarlestir. Að mati 

Pratt var þetta hugsun og nám sem þarna fór fram. Eftir þessa uppgötvun með litla sex ára 

vin sinn, hætti Pratt að kenna. Hún ætlaði að búa til leikföng sem hægt væri að nota í 

frjálsum leik, þar sem börn vinna úr reynslu sinni. Hana dreymdi um að stofna skóla fyrir 

börn þar sem hún gæti framkvæmt hugmyndir sínar. Það var ekki fyrr en árið 1913 að 

draumur hennar rættist þegar henni bauðst styrkur til kennslu. Hún útvegaði sér eitt 

herbergi og byrjaði að kenna. Eftir þessa reynslu stofnaði Pratt loksins sinn eigin skóla 

haustið 1914 í þriggja herbergja íbúð á Manhattan. Hún nefndi skólann The Play School 

en skólinn fékk síðar nafnið City and Country School. Hann er ennþá starfræktur og 

vinnur eftir hugmyndafræði Caroline Pratt. Skólinn flutti síðar í stærra húsnæði þar sem 

hann er enn í dag.  

Eins og fram hefur komið fannst Pratt vanta efnivið þar sem börnin gátu prófað 

hugmyndir sínar án stýringar frá kennara og með það í huga hannaði hún einingakubbana. 

Pratt sótti aldrei um einkaleyfi á hönnun sinni og eru kubbarnir því seldir undir 

mismunandi vörumerkjum (City and Country School; Hirsch 1990:3-4, 63; Pratt 

1948:xvi, 4-8, 17-26, 37). 
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4. Einingakubbar 

Einingakubbar (Unit Blocks) Caroline Pratt byggjast á rétthyrndum grunnkubbi (unit 

block) sem hinir kubbarnir eru byggðir á. Grunnkubburinn er þeim eiginleikum gæddur 

að breidd hans er jöfn og tvöföld þykkt hans og lengdin jöfn tvöfaldri breidd hans. Í 

safninu eru fleiri rétthyrndir kubbar sem eru annaðhvort helmingi minni, tvöfalt stærri 

eða þrefalt stærri. Einnig eru þríhyrningar sem eru helmingur eða fjórðungur af 

grunnkubbnum, sívalningar, bogar og beygjur (Hirsch 1990:8, 46-47).  

 

   
   Breiddin jöfn og tvöföld þykkt.                                Lengdin jöfn og tvöföld breidd. 

 

Pratt hannaði einingakubba út frá hugmyndum sínum um efnivið sem væri 

sveigjanlegur, aðhæfanlegur og börn gætu notað án stýringar frá kennara. Þau gætu byggt 

sitt eigið samfélag og endurskapað samfélagið í kringum sig á eigin forsendum, 

samfélagið sem þau voru enn of lítil til að taka þátt í og voru einungis áhorfendur að. Í 

gegnum reynslu sína vissi hún að þetta er það sem börn þrá að gera og nota hvert tækifæri 

sem gefst til að leika sér og með hvaða efnivið sem þau komast í. Hver hefur ekki séð 

börn í strætóleik með borðstofustólana? (Pratt 1984:27) 
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Grunnformin.                                                                Flóknari form. 

4.1. Kostir einingakubba 

Einingakubbar eru opinn efniviður sem börnin geta unnið með án stýringar og bjóða þeir 

upp á margs konar möguleika fyrir þau. Einingakubbar Caroline Pratt eru af mörgum 

taldir gagnlegasti efniviðurinn fyrir sjálfsnám sem börn geta leikið með. Með hjálp 

kubbanna gefst börnum tækifæri til að endurskapa reynslu sína og tjá skilning sinn á 

þeirri veröld sem þau lifa í. Börnin gera hugmyndaríkar tilraunir með kubbana og tjá 

hugsanir, tilfinningar og spurningar í leiknum. Þau þróa sínar eigin byggingaraðferðir og 

eru svo skapandi og frjó að oft gefur að líta fallega listmuni þegar þau hafa lokið við 

byggingar sínar (Cuffaro 1995b:80; Cuffaro 1998c:5; Hirsch 1990:8-9). 

Með einingakubba sem leikefni þjálfast börnin í að skiptast á hugmyndum, nýta 

sameiginlegt rými og hluti. Leikurinn er hvatning til samskipta þeirra á milli og við 

fullorðna, þau gegna fjölbreytilegum hlutverkum í leiknum þar sem þau öðlast tilfinningu 

fyrir samfélagi sínu (Cuffaro 1995b:36). 

4.2. Stigskipt þróun 

Stigskipt þróun á sér stað í kubbavinnu líkt og í leirvinnu eða teikningum barna. Ung 

börn sem eru að byrja að meðhöndla einingakubba byrja á því að skoða efniviðinn og 

uppgötva eiginleika kubbanna. Það er ekki endilega tilgangur í athöfnum þeirra heldur 

eru þau að uppgötva og kanna hvað hægt er að gera við efniviðinn. Þegar börnin stafla 

kubbunum, leggja þá á gólfið upp á annan endann, hrinda þeim viljandi, ýta þeim eftir 

gólfinu eða gera tilraun til að brúa bilið á milli tveggja kubba eru þau í tilraunastarfsemi 

með opinn efnivið. Fyrir fullorðna virðist sem þessar athafnir þeirra séu algjörlega 

tilgangslausar en þau eru að kynnast eiginleikum efniviðsins og hvaða möguleika hann 
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býður upp á. Með tímanum og aukinni notkun læra börnin að það er ekki hægt að beygja 

eða brjóta kubbana, þeir detta, eru mismunandi í laginu og mjúkir viðkomu (Cuffaro 

1995b:81; Hirsch 1990:9). 

 

1. stig 

Ung börn byrja á því að kynnast efniviðnum áður en þau geta farið að byggja úr honum. 

Þau handfjatla kubbana, færa þá á milli staða og stafla þeim óreglulega og er þessi 

reynsla ekki síður mikilvæg en framhaldið. Það er mikilvægt að kynnast efniviðnum og 

handfjatla mismunandi form kubbanna. 

 

   
Börn á 1. stigi handfjatla og burðast með kubba. 

 

2. stig 

Á þessu stigi byrja börnin að byggja. Það lítur oft út eins og markmið þeirra sé að tæma 

úr hillunum. Byggingar þeirra einkennast af því að þau raða kubbunum hlið við hlið eða 

búa til turna. Það er mikið um endurtekningar. Börnin stafla kubbunum hærra og hærra 

þangað til allt hrynur en læra svo smám saman hvenær staflinn er orðin óstöðugur og 

jafna hann.  
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              Dæmigerður stafli fyrir barn á 2. stigi...      ...og svo hrundi allt saman. 

 

3. stig 

Þegar börnin hafa kynnst kubbunum og gert ýmsar tilraunir koma upp vandamál í 

byggingarferlinu. Eitt vandamál sem kemur snemma upp er að brúa bilið á milli tveggja 

kubba með þeim þriðja. Það getur verið snúið að staðsetja tvo kubba þannig að sá þriðji 

passi ofan á, að finna út hvað bilið á milli þeirra á að vera langt. 

 

 
Bilið brúað. 

 

4. stig 

Annað vandamál sem kemur upp í byggingarferlinu er að raða kubbunum þannig saman 

að þeir afmarki svæði. Það er ekki eins einfalt og það lítur út fyrir að vera að setja fjóra 

kubba saman svo þeir loki ákveðið svæði af. Þegar þau hafa náð þessari færni verða oft til 

mörg afgirt svæði og margs konar hyrningar.  
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Afgirt svæði. 

                                                                

5. stig 

Á fimmta stigi eru börnin orðin vel kunnug efniviðnum og nota þá þekkingu sem þau 

hafa aflað sér á fyrri stigum til að þróa byggingar sínar. Byggingarnar einkennast af 

jafnvægi og samhverfu, ef barn setur kubb hægra megin er líklega eins kubbur vinstra 

megin. Börnin eru farin að nota fleiri gerðir af kubbum og ímyndunaraflið ræður ríkjum. 

Byggingin fullnægir sköpunarþörf þeirra og eftir að þau hafa fullklárað sköpunarverk sitt 

eru byggingarnar oft stórkostlegar ásýndum. 

Á þessu stigi snýst leikurinn oft meira um að búa til og hanna byggingar sem barnið er 

ánægt með frekar en að nota þær í leik. Þau eru ekki upptekin af starfsemi byggingarinnar 

eða túlkun. 

 

6. stig 

Börnin fara að gefa byggingum sínum nafn sem tengist hlutverki og starfsemi þeirra. Þau 

ákveða oft fyrirfram hvað þau ætla að byggja og þegar byggingunni er lokið tekur við 

hlutverkaleikur sem tengist hlutverki byggingarinnar. 

 

7. stig 

Hlutverkaleikurinn verður fyrirferðarmeiri eftir því sem geta og byggingartækni þróast. Á 

sjöunda stigi eru börnin farin að búa til byggingar sem þau þekkja af eigin reynslu eða úr 

nágrenninu. Þau eru farin að gera aukna kröfu um viðbótarefnivið til að þróa 

hlutverkaleikinn. 
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Börn á 7. stigi nota oft viðbótarefnivið til að 

auðga hlutverkaleikinn. 

 

Ekkert eitt stig er mikilvægara en annað. Fyrstu stigin eru mikilvæg til að hægt sé að 

komast yfir á næsta stig. Eftir því sem börnin eru eldri þegar þau komast fyrst í kynni við 

kubbana fara þau hraðar yfir fyrstu stigin og sleppa jafnvel því fyrsta. Í stigskiptu 

þróuninni eru börnin smátt og smátt að byggja upp þekkingu sína og læra eitthvað nýtt 

um eiginleika kubbanna sem þau nota svo á næsta stigi (Cuffaro 1995b:81; Hirsch 

1990:9-19, 103-109). 

 Á öllum stigunum er komið inn á mikilvæga náms- og þroskaþætti og eftir því sem 

börnin komast lengra er hægt að flétta fleiri þætti inn í kubbaleikinn. 
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5. Náms- og þroskaþættir 

„Þau eru bara að leika“ eða „þau eru bara að kubba.“ Þetta eru algengir frasar og lýsa 

vanþekkingu fólks á mikilvægi þess að börn „leiki“ sér. Þegar börn eru að leik í 

einingakubbum eru þau heldur ekki „bara að kubba.“ Einingakubbar koma inn á marga 

náms- og þroskaþætti sem kemur bersýnilega í ljós þegar fylgst er með börnum að leik 

með kubbana. Kubbaleikur reynir á samhæfingu augna og handa, félagsþroskinn eflist, 

málfarið blómstrar og síðast en ekki síst eru einingakubbar kjörinn efniviður til 

stærðfræðináms og koma inn á ýmis hugtök í eðlisfræði og vísindum. Í Aðalnámskrá 

leikskóla segir að upplagt sé að nota margvísleg tækifæri, til dæmis í byggingarleikjum, 

til að efla hugtakaskilning barna á fjölda, magni, þyngd, hæð, lengd og breidd. 

Sú þekking sem börnin öðlast í gegnum kubba- og hlutverkaleik sem blómstrar í 

kubbunum er því mjög fjölbreytt (Aðalnámskrá 1999:22; Cuffaro 1998c:7). 

5.1. Líkamsþroski 

Í einingakubbum eflast ýmsir þættir sem við koma líkamsþroska og má þar nefna 

samhæfingu augna og handa, sjónskyn og fín- og grófhreyfingar (Hirsch 1990:vi).  

Samhæfing augna og handa kemur bersýnilega í ljós þegar börnin gera tilraunir með 

jafnvægi, að láta einn kubb ofan á annan án þess að allt detti. 

 

 
Samhæfing augna og handa. 



 16 

Í upphafi leiks og í frágangi burðast börnin oft með kubba sem reynir á litla kroppa. 

Einnig þurfa þau að passa hvar þau stíga niður til að reka sig ekki í annarra manna 

byggingar, þá er gott að vera lipur í hreyfingum. Hjá elstu börnunum er 

hlutverkaleikurinn oft farinn að blómstra í kubbaleiknum og þá þurfa þau oft 

viðbótarefnið til að auðga leikinn. Sú vinna þarfnast fínhreyfinga eins og að klippa, líma 

og binda. Nánar verður vikið að þessu síðar. 

5.2. Félags- og tilfinningaþroski 

Einingakubbar bjóða upp á mikla möguleika til að vekja athygli barnanna á 

siðferðishugsun. Börnin þjálfast í að skiptast á hugmyndum, nýta sameiginlegt rými og 

hluti. Leikurinn er hvatning til samskipta barnanna á milli og við fullorðna, þau gegna 

fjölbreytilegum hlutverkum í leiknum þar sem þau öðlast tilfinningu fyrir samfélagi sínu. 

Börnin læra að sýna tillitssemi og umhyggju fyrir byggingum annarra og að koma sér 

saman um og deila rými og kubbum. Vissulega koma upp vandamál en þau eru til að læra 

af þeim. Fyrst í byggingarferlinu eru börnin oftast ein með sínar byggingar en smám 

saman þróast vinna þeirra út í aukin samskipti þegar félagsþroski þeirra verður meiri. 

Þegar börnin skiptast á og sameina hugmyndir sínar opnast þeim ný sýn, áhugi þeirra 

eykst og þau verða meðvitaðri um hvað þau eru að gera. Þó að börn séu komin á það 

þroskastig að geta leikið í samvinnu við aðra koma samt dagar sem þau kjósa að byggja 

ein (Cuffaro 1995b:12, 36; Cuffaro 1998c:6; Hirsch 1990:53). Í kafla 7.2 má sjá dæmi 

um frábæra samvinnu. 

5.3. Málþroski 

Það eru ekki bara áðurnefnd hugtök í Aðalnámskrá leikskóla sem lærast því málfarið 

blómstrar í kubbaleiknum. Þegar börnin ræða sín á milli og við kennarann um byggingar 

sínar, útskýra hvernig þær virka og hvaða tilgangi þær þjóna, deila upplýsingum, leiðrétta 

rangar upplýsingar og heyra sjónarmið annarra barna er málþroski þeirra og orðaforði að 

þróast. Þar lærast mikilvæg undirstöðuatriði fyrir lestrar- og skriftarkunnáttu, sjónræna 

skarpskyggni og aukinn orðaforða.  

Rebecca Isabell og Shirley Raines gerðu rannsókn þar sem gerður var samanburður á 

málfari og orðaforða á þremur mismunandi leiksvæðum. Niðurstöður sýndu að á 

kubbasvæðinu þurftu börn að nota tungumálið meira en á hinum svæðunum og notuðu 
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einnig fjölbreyttari orðaforða. Ástæðan gæti verið sú að á kubbasvæðinu eru börnin 

frjálsari til að spinna umhverfi og hlutverk að sínum þörfum.  

Einingakubbar eru opinn efniviður sem gerir börnum kleift að láta þá tákna það sem 

hugurinn girnist. Einn og sami kubburinn getur táknað síma, bíl eða bát. Að vera fær um 

að láta einhvern hlut tákna eitthvað annað en það sem hann stendur fyrir er mikilvægt 

skref í að öðlast færni í táknrænni framsetningu sem er mikilvægt fyrir lestrar- og 

skriftarkunnáttu. Kubbarnir verða tákn fyrir aðra hluti líkt og bókstafir og orð verða tákn 

fyrir hluti og hugmyndir (Cuffaro 1998c:6; Giles & Wellhousen 2005/2006:74-77). 

Frágangurinn er mikill fjársjóður fyrir börnin til að æfa mismunandi þroskaþætti og 

þar er málþroskinn engin undantekning. Kennarinn getur úthlutað verkefnum eins og: 

„Viltu taka upp alla kubba sem eru tvisvar sinnum lengri en grunnkubburinn.“ Þessi 

skilaboð þarf að melta og túlka: „Hvað þýðir tvisvar sinnum lengri.“ Hugtakaskilningur 

eykst því stærðarhugtök eins og stór, lítill, mjór, þykkur, stærri, minni og jafnstór eru 

mikið notuð í kubbaleik. Einnig eru staðarhugtök notuð eins og ofan á, undir og við 

hliðina á. 

 
ÞAÐ ER BANAÐ AÞ SKEMA BIGGUNAR Í LITLU KUBUM 

Hér má sjá skilti sem fimm ára stúlka bjó til. Þetta hengdi hún svo upp við kubbasvæðið svo önnur 

börn sem kæmu þar að myndu átta sig á að ekki mætti skemma. Stúlkan er greinilega langt komin í 

lestrar- og skriftarkunnáttu og getur notað þessa kunnáttu sína í kubbaleiknum. 

5.4. Samfélagsfræði 

Í kennslu sinni komst Caroline Pratt að því að hægt væri að gera meira en að lesa sögur 

fyrir börnin um hluti sem þau langaði til að vita um. Það væri hægt að fara og skoða 

hlutina svo þau gætu séð hvernig þeir virkuðu með þeirra eigin augum. Dæmi: Þegar barn 

spyr: „Hvert fer ruslið sem ruslabílarnir taka?“ Besta svarið við þessari spurningu er að 
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fara þangað sem ruslabílarnir taka ruslið og leyfa börnunum að upplifa svarið sjálf (Pratt 

1948:32).   

Til að efla þá tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það tilheyri samfélagi og sé hluti 

af því ber leikskólum að nýta þau menningarlegu og félagslegu tækifæri sem umhverfi 

skólans og staðsetning gefur kost á. Þannig kynnist barnið smám saman því samfélagi 

sem það lifir í og tengsl þess og skilningur á samfélaginu og menningu þess eykst. 

Tilvalið er að fara í göngu- og skoðunarferðir í kringum leikskólann ásamt því að kynna 

sér margvíslega starfsemi utan leikskólans til dæmis með því að heimsækja fyrirtæki, 

þjónustu- eða menningarstofnanir (Aðalnámskrá 1999:27-28). Vettvangsferð getur verið 

frábær kveikja að leik í einingakubbum. Hægt er að komast að því hvað í ferðinni stóð 

upp úr í huga barnanna. Ef til vill er eitthvað sem þau langar að kynna sér nánar og geta 

þær spurningar vaknað í úrvinnslunni. Þá er hægt að fara í aðra vettvangsferð og kynna 

sér nánar það sem vakti áhuga þeirra. Á þennan hátt tengjast einingakubbar við menningu 

og samfélag, sem er eitt af námssviðum leikskóla. 

5.5. Stærðfræði 

Einingakubbar eru hentugt námsefni fyrir stærðfræði. Stærðfræðilegir eiginleikar 

kubbanna og innbyrðis tengsl þeirra gera börnunum kleift að fá fjölbreytt tækifæri til 

stærðfræðilegra pælinga. Hver kubbur hefur sína sérstöku eiginleika eins og stærð, lögun, 

þyngd, þykkt, lengd, breidd og fjölda horna. Í kubbaleik kynnast börnin og þjálfa sig í 

rúmfræði, brotum, samlagningu, deilingu, frádrætti og að búa til mynstur (Cuffaro 

1998c:6; Hirsch 1990:24, 31).  

Í fráganginum gefst oft frábært tækifæri til að vinna með stærðfræðihugtök, 

reikniaðgerðir og tölur. Það gefur möguleika á fjölbreyttri úrvinnslu að stafla eins 

kubbum saman, þremur til fimm kubbum í stafla, allt eftir aldri barnanna. Hægt er að fela 

hverju barni ákveðið verkefni: „Viltu finna alla kubba sem eru helmingi minni en 

grunnkubburinn“ eða „getur þú fundið alla kubba sem hafa þrjú horn.“ Passa þarf að hafa 

verkefnin ekki of flókin, að þau séu í samræmi við aldur, reynslu og færni barnanna. 

Hægt er að flétta inn talnahugtök með því að segja: „Getur þú tekið upp fleiri en fjóra 

kubba“ eða „viltu setja sjö kubba í hilluna“ en þá verða börnin að kunna að telja og 

þekkja hugtökin fleiri en og færri en. Flóknari dæmi má nota þegar fáir kubbar eru eftir 
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eins og að segja „hvað fær hvert barn marga kubba ef við skiptum öllum kubbunum sem 

eru eftir jafnt á milli allra?“ Þetta gefur börnunum færi á að beita ágiskunum (Cuffaro 

1991a:23; Hirsch 1990:98). 

 
Hér fór fram mikil uppgötvun. Fjórir grunnkubbar komust fyrir á einum löngum kubb (fjórum 

sinnum lengri en grunnkubbur), átta ferningar komust fyrir á einum löngum og sextán þríhyrningar. 

Kátínan skein úr andlitum barnanna þegar þau uppgötvuðu þetta, alveg sjálf en auðvitað með 

stuðningi og opnum spurningum kennarans. 

 

Oft koma upp ýmis vandamál í byggingarferlinu sem kalla á stærðfræðilega hugsun 

barnanna. Þegar ein stærð af kubb er uppurin og börnin segja „mig vantar svona kubb“ er 

hægt að benda þeim á hvort þau geti notað aðra stærð af kubb í staðinn. 

 

 
Hér eru notaðir grunnkubbar í stað þeirra sem eru tvisvar sinnum lengri. 
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Hér voru lengstu kubbarnir búnir og börnin fundu út að hægt væri að nota tvo kubba sem voru 

tvisvar sinnum lengri en grunnkubbur og einn grunnkubb til að styðja við þá. 

5.6. Listir 

Byggingar barnanna líta oft út eins og listaverk þegar þau hafa lokið við að byggja. Oft 

má sjá falleg mynstur, samræmi og jafnvægi í byggingunum (Hirsch 1990:vi). Það er 

ekki óalgengt að sjá byggingar sem eru eins og spegilmynd, ef þau setja einn kubb hægra 

megin þá gera þau eins hinum megin. 

 

     
         Spegilmynd, sömu kubbar vinstra                                 Skrautleg samloka. 

         og hægra megin. 
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Þegar börnin eru svo á sjötta og sjöunda stigi verður viðbótarefniviður 

fyrirferðarmeiri og í því felst oft mikil listsköpun eins og að hanna og sníða föt á 

viðarfólkið og gera andlit á það (sjá kafla 7.1). Í kafla 7.3 má lesa um vélmenni sem var 

gert úr kubbunum og það var ekkert annað en sannkallað listaverk. 

5.7. Vísindi 

Þegar börn byggja úr einingakubbum glíma þau við vísindahugtök á borð við jafnvægi, 

þyngd, rými, fjarlægðir, áttir og mynstur. Börnin læra af því að gera athuganir, bera 

saman, flokka, spá fyrir um og túlka. Þau gera sínar eigin tilraunir og hugsa með sér: 

„Hvað gerist ef ég...?“ Í gegnum reynslu af mistökum þjálfast börnin í að láta 

byggingarnar halda jafnvægi og vera stöðugar. Börn með reynslu eru orðin leikin í að 

stjórna þyngdaraflinu á marga vegu til að sjá árangur í byggingum sínum. Þau læra að 

staðsetja kubb svo hann styðji við annan kubb eða að færa einn kubb örlítið til að 

byggingin haldi betra jafnvægi. Börnin uppgötva líka að því breiðari sem undirstaðan er, 

þeim mun hærra er hægt að byggja.  

Samkvæmt Jean Piaget er andstæða eða gagnstæða byrjun á rökréttri hugsun. Þetta er 

hægt að sjá með því að biðja börnin að taka niður bygginguna sína án þess að hún detti. 

Þá er byggingin tekin niður í öfugri röð miðað við hvernig hún var byggð (Hirsch 

1990a:24-26). 

Náms- og þroskaþættir eflast ekki af sjálfu sér og er kennarinn í lykilhlutverki hvað 

það varðar. Það er því margt sem kennari þarf að huga að til að vinna markvisst með 

einingakubba því ásamt því að huga að öllum náms- og þroskaþáttum þarf að huga að 

umhverfinu, hirslu fyrir kubbana, umgengni og reglum svo eitthvað sé nefnt. 
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6. Hlutverk kennarans 

Kennarar eiga að efla sjálfstæð vinnubrögð barnsins og hjálpa því að finna leiðir til að 

læra. Þannig aukast möguleikar þess í frjálsum leik. Kennarar eiga að vera börnunum 

innan handar og leiða þau áfram með opnum spurningum en ekki rétta þeim svarið á 

silfurfati. Kennarar ættu því að temja sér að segja: „Hvað er að gerast hér?“ „Hvað myndi 

gerast ef...?“ „Hvað myndir þú gera ef...?“ Og „segðu mér af hverju...?“ Börnin hafa þá 

möguleika á að svara á ýmsa vegu í stað þess að þau séu spurð: „Hvað er þetta?“ 

Spurning sem þessi krefst ekki mikilla útskýringa frá þeirra hálfu. Caroline Pratt vildi að 

börn hugsuðu og skipulegðu hvernig hægt væri að framkvæma sína eigin vinnu á sem 

sjálfstæðastan hátt. Hún reyndi að hafa sem minnst áhrif á leik barnanna og beið þess að 

þau leituðu til sín eftir aðstoð. Þannig lærðu þau að hugsa, skipuleggja og framkvæma 

hlutina sjálf. Dæmi: Börn í kubbaleik spyrja: „Hvernig veit maður hvenær búðir eru 

opnar?“ Auðvelt væri fyrir kennarann að svara þeim og segja „Það stendur oftast á 

hurðinni hvenær búðin er opin.“ En í staðinn fyrir að gefa þeim svarið væri hægt að 

segja: „Hvernig getum við komist að því?“ Kennarinn myndi síðan leiða börnin áfram í 

þekkingarleit sinni. Einnig væri hægt að fara í könnunarleiðangur, finna búðir og sjá 

hvort hægt væri að finna svarið við spurningum þeirra. Með þessari aðferð er kennarinn 

að skapa aðstæður þar sem börnin sjálf finna svör við vangaveltum sínum (Frost 

2005:129; Giles & Wellhousen 2005/2006:74-77; Hirsch 1990:5, 74-75; Pratt 1948:17). 

Kennarar geta skipulagt áframhaldandi starf með börnum með því að fylgjast með 

leik þeirra í kubbunum. Gott er að hugsa með sér: Hvaða spurningar gætu leitt til 

aukinnar þekkingar barnanna? Hvaða vettvangsferðir væri gaman að fara í? Er þörf fyrir 

meiri viðbótarefnivið? Hvaða bækur gætu leitt til frekari áhuga á efninu sem þau voru að 

byggja? (Cuffaro 1998:5-7) 

Það fer að mestu eftir aðstæðum hversu mikið börn þróa kubbavinnu sína. Það fer 

eftir plássinu í skólanum sem þau fá fyrir kubbaleik sinn, tímanum sem þeim er úthlutað á 

kubbasvæðinu, fjölda og úrvali kubba, viðbótarefnivið sem í boði er og síðast en ekki síst 

fer það eftir áhuga kennara og skilningi á efniviðnum. Grundvallaratriði fyrir markvissu 

starfi í einingakubbum er sem sagt undir kennaranum komið.  



 23 

6.1. Rými og tími 

Einingakubbar þurfa rými. Fimm ára börn þurfa meira rými en tveggja eða þriggja ára 

börn þar sem eldri börn eru farin að byggja flóknari byggingar og hlutverkaleikur þeirra 

krefst stærra rýmis. Svæðið sem ætlað er fyrir kubba er mögulegt að nota undir aðra iðju 

þegar ekki er verið að leika í kubbunum. Kubbasvæðið ætti að vera þar sem umferð er 

tiltölulega lítil. Gólfið þarf að vera slétt og fellt svo kubbarnir haldi góðu jafnvægi og séu 

stöðugir. Skiptar skoðanir eru á því hvort kubbasvæði ætti að vera teppalagt eða ekki. 

Hávaði verður minni ef teppi er á kubbasvæðinu en kubbarnir verða stöðugri á dúkalögðu 

gólfi. Hafa ber í huga að kubbavinnu fylgir hávaði (Hirsch 1990:91).  

Það segir sig nánast sjálft að börn þurfa tíma jafnt sem rými til að ná færni í 

einingakubbum. Þeir þurfa að vera í boði fyrir börnin sem leikefni og sjálfsagður hluti af 

leikskólastarfinu. Þegar börn eru langt komin í stigskiptu þróuninni, farin að byggja 

flóknar byggingar og jafnvel farin að leggja miklu vinnu í að undirbúa hlutverkaleikinn 

með viðbótarefnivið er oft synd að þurfa að ganga frá. Þá þarf að hafa í huga hvort hægt 

er að leyfa byggingunum að standa svo hægt sé að halda leiknum áfram. 

6.2. Magn kubba og röðun í hillur 

Það er ekki gott að segja nákvæmlega hversu mikið magn af kubbum er hentugt fyrir 

hvern aldur. Úrval kubba sem ætti að bjóða börnunum fer eftir aldri þeirra, þroska og 

hvað þau eru komin langt í stigskiptu þróuninni. Börn á fyrstu tveimur stigunum þurfa 

um það bil fjögur til fimm form og síðan er smátt og smátt hægt að bæta við magni og 

formum þegar börnin eldast og eflast. 

Einhvers staðar þarf að geyma kubbana og heppilegasta leiðin til þess eru hillur. 

Hillurnar þurfa að vera sterkbyggðar og kubbarnir að rúmast vel í þeim. Þær ættu að vera 

í hæð barnanna svo þau geti nálgast efnið sjálf. Margir vilja hafa hillurnar á hjólum svo 

hægt sé að færa þær um og afmarka með þeim svæði. Það skiptir máli hvernig kubbunum 

er raðað í hillurnar og að hver kubbur sé á sínum stað þannig að kubbarnir séu aðlaðandi 

fyrir næsta hóp af börnum sem kemur að hillunum. Börnin bera líka meiri virðingu fyrir 

kubbunum ef kennarinn sýnir gott fordæmi og leggur áherslu á góðan og snyrtilegan 

frágang. Gott er að hafa stærstu og þyngstu kubbana neðst, þannig halda hillurnar betra 

jafnvægi. Sérhver tegund ætti að hafa sinn stað í hillunum til að auðvelda frágang. 
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Auðvelt er að teikna form kubbanna, klippa út og líma á hillurnar (Hirsch 1990:91-92). 

Skiptar skoðanir eru á því hvort merkja eigi hillurnar með nöfnum kubbanna eins og 

þríhyrningur, ferningur, sívalningur og svo framvegis. Ef það er ekki gert er líklegra að 

börnin nefni kubbana með sínum eigin nöfnum. Dæmi: Sívalningur gæti heitið 

rúllukubbur og bogakubbur kallast regnbogakubbur. Þegar börnin eldast er gaman að 

velta fyrir sér nöfnunum á kubbunum með þeim. Dæmi: „Hvað gæti þessi kubbur heitið 

sem er með þrjú horn?“ 

6.3. Viðbótarefniviður 

Viðbótarefniviður er efniviður sem er ekki hluti af kubbasettinu en er viðbót til að auðga 

leik barnanna. Litaðir tréteningar eru oft hugsaðir sem hluti af undirstöðu 

viðbótarefniviðarins ásamt viðarfólki og dýrum og er það sú viðbót sem kemur að 

mestum notum (Hirsch 1990:93, 111). Á fyrstu tveimur stigunum hafa börnin nóg með að 

kynnast kubbunum og óþarfi að bæta við efnivið nema kennari telji þörf á. Það er ágæt 

leið að hafa engan viðbótarefnivið í byrjun. Þá byggja börnin fyrst en fá svo viðbót ef 

þarf. Ásamt teningum er svo hægt að bæta viðarfólkinu og dýrunum við. Þegar börnin eru 

komin lengra í stigskiptu þróuninni og hlutverkaleikurinn farinn að vega þyngra þurfa 

þau meiri efnivið sem viðbót við leikinn. Hugmyndir að viðbót og það sem ég hef reynslu 

af sem hentugum viðbótarefnivið eru korktappar, garn, efnisbútar, teppabútar, skeljar og 

litlir steinar, málningarlímband, trélitir og pappír. Sumir bjóða upp á plastdýr og jafnvel 

dúkkur sem viðbót við kubbana. Mér finnst opinn efniviður bæði skemmtilegri og 

gagnlegri sem viðbót en til dæmis plastdýr. Ef boðið er upp á plastdýr finnst mér það vera 

mjög takmarkandi, þá fá börnin fyrirframgefnar hugmyndir um það hvaða dýr stendur 

fyrir hvað. Gíraffi getur bara verið gíraffi og ekkert annað en ef þau nota viðardýrin getur 

eitt dýr verið hvaða dýr sem þau vilja. Einnig er þá möguleiki að búa sér til dýr úr pappa 

eða öðrum opnum efnivið.  

6.4. Umgengni og reglur 

Einingakubbar eru dýr efniviður og oftast eru þeir einn stærsti hluti af kostnaði leikskóla 

fyrir utan húsgögn. Með góðri umgengni ættu einingakubbar að endast í tíu ár án þess að 

flísist úr þeim. Passa þarf að það komi ekki bleyta nálægt kubbunum og að halda 

hillunum og umhverfinu eins rykfríu og hægt er. Það ætti að vera óþarfi að taka fram að 
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einingakubba á ekki að nota í smíðavinnu eða nálægt leir, sandi, vatni, málningu og litum 

(Hirsch 1990:93). 

Það eru nokkrar grundvallarreglur í einingakubbum sem ætti að kynna fyrir 

börnunum um leið og þau hafa þroska til. Reglurnar eru ætlaðar til að gera leik í 

einingakubbum auðveldari og skemmtilegri en fyrst og fremst til að börnin læri að bera 

virðingu fyrir þessum dýra efnivið, byggingum annarra og að þau fari sér ekki að voða. 

Grundvallarreglurnar eru: 

• Ekki að labba á kubbunum. 

• Aldrei að henda kubbunum. 

• Ekki að byggja alveg upp við hillurnar. Þá er ekkert sem hindrar börnin í 

að ná sér í kubba. Gott er að afmarka rýmið með málningarlímbandi. 

• Ekki að skemma byggingar annarra, hrinda þeim niður eða sparka í 

þær. 

• Hæð bygginga ætti að vera í samræmi við aldur,  þroska og getu 

barnanna. Það er undir hverjum og einum kennara komið hversu hátt 

hann treystir börnunum til að byggja. 

Hafa ber í huga að það eru undantekningar frá öllum reglum og oft verður kennari að 

meta í hvert og eitt skipti hvort hann bannar eitthvað eða ekki. Dæmi: Börnin eru búin að 

leggja parket í leiknum og labba á kubbunum. Hægt er að velta fyrir sér hvort á að banna 

þeim það og hugsanlega brjóta þá upp leikinn eða gera undantekningu á reglunni.  

Mikil óreiða getur skapast ef bygging hrynur. Börnin fyllast skelfingu eða vonleysi og 

gefast jafnvel upp. Í slíkum aðstæðum er mikilvægt að kennari grípi strax inn í til að 

hjálpa barninu. Mjög gott er að stafla kubbunum eftir formum, þrjá til fjóra kubba í hvern 

stafla. Þetta gerir barninu auðveldara fyrir að byrja upp á nýtt á byggingunni í stað þess 

að fyllast vonleysi (Hirsch 1990:96). 

6.5. Frágangur 

Frágangurinn getur verið fráhrindandi í augum kennara en mikilvægt er að hafa í huga að 

ef kennari er neikvæður í frágangi smitast það auðveldlega til barnanna. Eins og komið 

hefur fram í kafla 5.3 og 5.5 um málþroska og stærðfræði, getur átt sér stað mikið og 

merkilegt nám í fráganginum sem getur gert hann ánægjulegan og skemmtilegan. 
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Miklu máli skiptir að gefa sér góðan tíma í frágang. Hann á að hafa tilgang og vera 

ánægjulegur og laus við óreiðu og eyðileggingu. Það skapar öryggi fyrir börnin að hafa 

hillurnar merktar svo þau viti hvar hver kubbur á heima (Hirsch 1990:97).  

Mikilvægt er að gefa börnunum fyrirvara því þau þurfa nokkrar mínútur til að sætta sig 

við að nú sé leiknum lokið. Dæmi: „Nú styttist í að við förum að taka saman.“ Með þessu 

er börnunum sýnd tillitssemi og þau finna að það er borin virðing fyrir því sem þau eru að 

gera. Þetta er gott að hafa í huga þegar biðja á börnin að taka saman, að gefa þeim 

tækifæri til að láta leikinn enda á ánægjulegan hátt (Pratt 1948:70). 

 

                  
                     Frágangur hjá barni á 2. stigi, mátar      Frágangur hjá elstu börnum. Búið að 

                     hvort kubburinn eigi heima þarna.        stafla og stöflunum ýtt að hillunum. 

 

Því yngri sem börnin eru þarf meiri tíma til frágangs. Þetta á líka við ef þau eru ekki 

vön að vinna með einingakubba. Í huga barnanna er frágangurinn partur af kubbaleiknum 

og þau sökkva sér oft í þykjustuleik. Þetta þarf kennarinn að hafa í huga og áætla góðan 

tíma í frágang. Börnin búa oft til og þróa sína eigin leiki sem tengjast frágangi. Sem dæmi 

má nefna að búa til skip og sigla því að kubbahillunni. Hver kennari velur fyrir sig hvaða 

aðferðum hann vill beita þegar gengið er frá en ávallt skal hafa aldur barnanna, reynslu 

og færni í huga þegar aðferðin er valin. Gott er að hvert barni taki sína byggingu niður 

kubb fyrir kubb og stafli eins kubbum saman í stafla. Ágætt er að venja sig á að nota 

boðhátt þegar biðja á börnin um eitthvað en ekki skipun. Dæmi: „Viltu taka saman alla 

mislitu kubbana“ og svo framvegis. (Cuffaro 1991a:1-3). 
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Mikilvægt er að kennarinn sé þátttakandi í frágangi en ekki bara í því hlutverki að 

skipa fyrir. Það er ekki hægt að ætlast til af börnum að þau gangi alveg sjálf frá þegar þau 

hafa notað mikið magn af kubbum. Ef börn eru treg til að ganga frá dugar oftast að gera 

samninga eins og: „Ertu til í að taka alla minnstu kubbana og ég skal taka alla stærstu.“ 

Einnig finnst börnunum spennandi ef hverju og einu er úthlutað verkefni: „Anna tekur 

upp alla rúllukubba og Siggi tekur upp alla bogakubba.“ 

Við yngri börnin reynist oft vel að segja: „Hvar á þessi kubbur heima?“ Þá þurfa þau að 

finna hvar hver kubbur á að vera í hillunni, bera saman kubbinn og formin á hillunum. 
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7. Dæmisögur 

7.1. Efnilegir fatahönnuðir 

Þrjár fimm ára stúlkur, Kristjana, Nína og Aldís, léku sér með einingakubba. Kristjana og 

Aldís byggðu saman eina byggingu en Nína var ein með sína. Þegar þær voru búnar að 

byggja langaði þær að klæða viðarfólkið í föt. Það sem þær vantaði voru efnisbútar, 

málningarlímband og band. Kennarinn kom ekki með neinar uppástungur heldur reyndi 

að láta stelpurnar finna sjálfar út hvað þær vantaði. Kristjana fann karamellubréf og 

klippti það út í pils á konuna sína. Nína og Aldís klipptu efnisbútana til og bjuggu til 

peysur, buxur og sokka. Kristjana notaði garn til að binda pilsið á sína konu en notaði svo 

límband til að líma peysuna og skóna á.  

 

   
Verið að sníða pils á konuna.      Pilsið fest með spotta.        Komin í peysu og skó. 

 

Eftir miklar pælingar fann Kristjana út að það væri hægt að gera svona hring úr 

límbandinu þannig að það væri lím báðu megin. Hún sýndi svo Aldísi uppgötvun sína 

sem notaði sömu tækni við að líma sokkana á sína konu. Stelpurnar gerðu andlit á fólkið 

með því að líma málningarlímband á það og lita svo andlitið á með trélitum, þær notuðu 

líka málningarlímbandið sem hár. Efnisbútarnir urðu svo að sængum, koddum, gardínum 

og hurðum á byggingarnar þeirra. Fyrir utan aðra bygginguna var tré með laufblöðum og 

í trénu hékk róla. 
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                 Tré með laufblöðum og rólan                         Verið að festa hurð á kastalann. 

                  hangir í bleika spottanum. 

 

Þegar fólkið var klætt og komið á ról fóru þær að deila byggingunum og heimsóttu 

hver aðra. Nína bjó svo til hestvagn og fór með allt fólkið í ferð í vagninum.  

 

 
Allir saman á hestvagninum. 

 

Þar sem mikill tími fór í að búa til föt á fólkið fengu stelpurnar að láta byggingarnar 

standa þar til eftir útiveru. Kristjana vildi vera viss um að önnur börn myndu ekki 

skemma og komu stelpurnar sér saman um að það þyrfti að búa til skilti og hengja upp 
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hjá byggingunum. Í það þurftu þær blað og liti. Kristjana sem er vel á veg komin í lestrar- 

og skriftarkunnáttu skrifaði á skiltið (sjá kafla 4.3 um málþroska). 

Í þessum leik komu fram margir þroskaþættir og má þar nefna líkamsþroska, félags- 

og tilfinningaþroska, málþroska, listir og vísindi (Hirsch 1990:vi). Stelpurnar eyddu 

miklum tíma í að búa til föt á fólkið sitt sem krafðist mikillar útsjónarsemi. Það reyndi á 

líkamsþroska þegar stelpurnar klipptu, límdu, lituðu andlit og bundu fötin á viðarfólkið. 

Þetta var mikil fínhreyfinga- og nákvæmnisvinna. Einnig þurfti að sníða fötin svo þau 

pössuðu því þeim fannst ekki hægt að hafa einhvern í of stórum buxum.  

Byggingarnar sjálfar voru fallegar á að líta og einkenndust af samhverfu og góðu 

jafnvægi og eru það allt þættir sem flokkast undir náms- og þroskaþáttinn listir.  

 

  

Bygging Kristjönu og Aldísar. 

 

Vísindi komu við sögu bæði í byggingarferlinu og þegar það gekk erfiðlega að láta 

róluna halda jafnvægi, hún vildi gjarnan detta um koll og þær tóku sér tíma í að finna út 

hvernig best væri að láta hana standa. Stelpurnar standa framarlega í félags- og 

tilfinningaþroska því samvinnan þeirra á milli var ótrúlega góð. Þær hjálpuðust að og 

deildu hugmyndum sínum ef einhver var í vandræðum. Einnig reyndi þessi leikur þeirra á 

málþroska þeirra því þær skiptust á skoðunum, ræddu sín á milli um leikinn og skipuðu 

hver annarri í hlutverk. Kristjana notaði svo skriftarkunnáttu sína þegar hún skrifaði á 

skiltið sem hún hengdi við kubbasvæðið. 
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7.2. Konungsríkið 

Fjögur fimm ára gömul börn voru í leik í einingakubbum: Már, Gréta, Mist og Halla. Már 

byrjaði á að byggja sér stól. Grétu langaði að gera eins stól og spurði Má hvernig hann 

hefði búið stólinn til. Már lýsti fyrir Grétu hvernig hann fór að. Hún sagði þá að sig 

vantaði svona kubba eins og Már hafði notað. Hann tók þá stólinn sinn niður til að lána 

henni nokkra kubba og reisti stólinn svo aftur en notaði aðra tegund af kubbum.  

 

   
Már búinn að byggja stól.           Már og Gréta að gera eins stóla. 

 

Kubbarnir sem eru tvisvar sinnum lengri en grunnkubburinn voru búnir þannig að 

Már þurfti að finna út hvaða kubba væri hægt að nota í staðinn. Hann var ekki lengi að 

því enda vanur kubbamaður, hann náði sér í tvo grunnkubba og málið var leyst. 

Þegar þau höfðu reist stólana sína sagði Már: „Þetta eru giftistólar.“ „Ég er kóngurinn og 

Gréta er drottningin.“ Gréta: „Ég er Rósalind drottning.“ Már: „Og ég er Friðrik sjöundi 

kóngur.“ Halla var líka búin að byggja sér stól sem var prinsessustóll. Gréta: „Þetta er 

Þyrnirós prinsessa.“  
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                Rósalind drottning og Friðrik sjöundi kóngur.                    Þyrnirós prinsessa. 

 

Már og Gréta vildu gera borð á milli stólanna fyrir matinn. Mist hjálpaði þeim við að 

reisa borðið. Mist: „Ég er þjónustustúlkan sem gengur frá og þrífur.“ Þegar borðið var 

tilbúið kom þjónustustúlkan með ýmsar kræsingar. Mist: „Hérna eru pylsur og samlokur 

og líka kók og appelsín.“ Á miðju borðinu var svo reist brúðkaupskaka sem var mjög 

girnileg.  

 
Brúðkaupskakan, appelsín og kók. 

 

Börnin fengu að láta byggingarnar sínar standa fram yfir hádegismat og þegar þau 

héldu áfram bættist enn einn stóllinn við. Það var mjög skemmtilegt að sjá hversu 
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mismunandi þeir voru. Þau fengu að lokum að fara í listaskála og gerðu kórónur á alla 

hirðina. 

 

  
                Þriðji stóllinn bættist við.                                   Það er ekkert konungsríki án kóróna. 

 

Í þessum leik komu flestir náms- og þroskaþættir fram. Ef farið er í félags- og 

tilfinningaþroska þá átti sér stað mikil samvinna í byggingarferlinu. Már aðstoðaði Grétu 

við að búa til stól og fórnaði sínum stól til að lána henni kubba sem hana vantaði. Hann 

sagðist geta notað aðra kubba í staðinn. Þegar stólarnir voru tilbúnir sýndu þau 

byggingum hvors annars mikla virðingu og buðu fram aðstoð sína til að laga ef kubbar 

duttu hjá einhverjum.  

Stærðfræði og vísindi komu svo sannarlega við sögu, sérstaklega þegar Már þurfti að 

finna út að hann gæti notað tvo grunnkubba í staðinn fyrir kubb sem er tvisvar sinnum 

lengri. Það þurfti líka að vanda val á kubbum til að hafa sem undirstöðu fyrir stólana því 

það er vandasamt að byggja stöðuga stóla. Það var nokkuð um það að kubbar dyttu og 

þyrfti að byrja upp á nýtt og börnin pössuðu sig á að gera ekki sömu mistökin tvisvar. 

Eins og sjá má á myndunum einkennast stólarnir af samhverfu og jafnvægi og kemur það 

inn á listina. Málþroskinn blómstraði bæði í byggingarferlinu og þegar börnin skipuðu sér 

í hlutverk og ræddu gang leiksins. 

Það var skemmtilegt að sjá hvernig þau notuðu reynslu sína í leiknum. Friðrik sjöundi 

kóngur er lag sem mikið er sungið á leikskólanum og Már var snöggur að finna út að 

hann gæti notað nafnið á kónginum í leikinn. Reyndar deyr Friðrik sjöundi kóngur í 

laginu en Már leyfði kónginum að lifa í leiknum. 
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7.3. Vélmennið og geimskipið 

Torfi, Árni, Aron, Steini og Kristjana eru öll fimm ára. Í upphafi kubbastundar byrjuðu 

Aron og Kristjana strax að byggja en hinir þrír voru hálf eirðarlausir, náðu sér í langan 

kubb og langaði í Byssó eða í leikinn Köttur og mús. Kennarinn reyndi að fá hjá þeim 

hugmyndir um hvað þá langaði að byggja. Árni sagði að sig langaði bara að gera 

vélmenni en það væri ekki hægt í kubbum. Kennarinn spyr Torfa hvort hann geti ekki 

hjálpað Árna að búa til vélmenni úr kubbunum. Torfi: „Nei það er ekki hægt, það þarf 

rafmagn og vél til að gera vélmenni, alvöru vél sko.“ Eftir nokkrar vangaveltur og 

umræður komust Torfi og Árni að þeirri niðurstöðu að það þyrfti skrúfjárn til að búa til 

vélmenni. Kennari: „Er hægt að gera skrúfjárn úr kubbum?“ Í fyrstu voru þeir ekki alveg 

vissir en náðu sér svo í tvo kubba og límdu þá saman með málningarlímbandi, þá var 

búið að redda skrúfjárni og hægt að byggja vélmennið. Torfi tók strax stjórnina og 

byrjaði á að gera fætur. Hann var með mjög ákveðnar hugmyndir um hvernig hann ætlaði 

sér að byggja vélmennið og leiðbeindi Árna samviskusamlega. 

 

 
Torfi og Árni að skrúfa saman fætur vélmennisins. 

 

Vélmennið reis hratt og örugglega hjá Torfa. Hann áttaði sig á því að fæturnir þurftu 

að vera góð undirstaða ef allt átti að tolla á sínum stað og notaði marga kubba í að gera þá 

stöðuga. Því næst gerði hann magann og í staðinn fyrir vél settu strákarnir þrjá trékarla 

inn í magann því þeir áttu að stýra vélmenninu. Torfi gerði svo háls og loks höfuð. 
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                                Verið að ljúka við magann...           ...og loka hnykkurinn. 

 

Kristjana stakk upp á að teikna andlit á vélmennið. Árni tók vel í það og bauð fram 

aðstoð sína í andlitsgerð, þau fóru því á myndlistarsvæðið til að gera andlitið.  

 

 

Kristjana og Árni að gera andlitið á vélmennið. 

 

Þegar vélmennið var komið með andlit fannst Torfa ekki annað hægt en að það hefði 

hendur. Kennarinn spurði hann hvernig hann ætlaði að setja hendur á vélmennið og það 

stóð ekki á svari: „Nú auðvitað með dagblöðum.“ Það fundust reyndar engin dagblöð en 

hann fann sér hvítan pappír, náði sér í bogakubb og kubb sem er tvisvar sinnum lengri en 

grunnkubburinn. Kennarinn var smá stund að átta sig á hvað hann var að gera en hann 

notaði kubbana sem skapalón og klippti svo út. 
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Andlitið var aðeins of stórt og þá var það bara klippt til. 

 

Þegar Torfi var spurður af hverju hann gæti ekki notað kubbana sem hendur sagði hann: 

„Þá dettur allt því kubbarnir eru of þungir.“ Hann gerði tvö stykki eftir hverjum kubb og 

fékk svo aðstoð kennara til að líma hendurnar á vélmennið. Hendurnar voru sem sagt í 

þrívídd eins og vélmennið og svo strikaði hann eftir hendinni á sér og klippti út og þá 

voru komnir fingur. 

 

            
                    Teiknað eftir bogakubb                                  Vélmennið í öllu sínu veldi. 

                     til að gera hendur. 
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Á meðan vélmennið reis voru Steini og Aron að gera geimskip. Þeir gerðu fána á 

skipið, fyrst úr tréteningunum og svo lituðu þeir fána á blað, klipptu út og límdu á skipið. 

Í geimskipinu var sjónvarp og greinilega mjög skemmtilegt sjónvarpsefni því það var 

alltaf fjölmenni að horfa. Hlutverkaleikurinn í geimskipinu varð svo mjög skemmtilegur. 

 

  
                            Íslenski fáninn úr teningum...                              ...og úr pappír. 

  
                 Sjónvarpsgláp í geimskipi.                                            Sjónvarpið. 

 

Hvað náms- og þroskaþætti varðar voru heldur fleiri en færri þættir sem komu fram. Í 

fyrsta lagi áttu sér stað langar samræður í upphafi um hvort hægt væri að byggja 

vélmenni úr kubbum og með opnum spurningum kennara og vangaveltum kom málþroski 

fram. Þegar vélmennið var tilbúið áttu sér líka stað skemmtilegar umræður barnanna á 

milli um það hver réði mest yfir vélmenninu. Torfi: „Ég byggði hann aleinn þá má ég 

stjórna honum.“ Árni: „En ég fattaði upp á hugmyndinni.“ Kristjana: „Og ég fattaði upp á 
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að gera andlitið, Árni gerði bara tennurnar.“ Árni: „Ég og Torfi ráðum jafnmikið af því 

að ég fann hugmyndina.“ Kristjana: „Já og ég ræð smá af því að ég gerði andlitið nema 

þú bara tennurnar.“ Þannig komust þau að niðurstöðu og allir voru sáttir og sýnir þetta 

merki um félagslegan þroska barnanna. Vísindi komu einnig við sögu í byggingarferlinu 

því það þurfti að gera vélmennið stöðugt. Einnig áttaði Torfi sig á því að það var ekki 

hægt að festa kubba á vélmennið til að gera hendur því þeir myndu ekki tolla. Hann fann 

því upp á að gera hendur úr pappír í staðinn. Það var sniðugt hjá börnunum að gera 

andlitið úr pappír. Í þeirri vinnu var mikið um fínhreyfingar og grófhreyfingar komu 

einnig fram því það þurfti að príla upp á stól til að ljúka við höfuð vélmennisins og bera 

mikið af kubbum. 

7.4.  Kubbastund með yngstu börnunum 

Þrjú börn af yngstu deild voru í kubbastund. Júlíana og Davíð sem eru sextán mánaða og 

Kári sem er sautján mánaða. Í hillunum voru fimm form og ekki mikið magn af hverju 

formi. Börnin byrjuðu á að taka kubba úr hillunum og settu á gólfið. Kubbarnir dreifðust 

óreglulega um gólfið því börnin voru ekki farin að stafla þeim ennþá. Júlíana og Davíð 

voru augljóslega á fyrsta stigi í stigskiptu þróuninni því þau voru aðallega í því að 

handfjatla kubbana og tína þá í og úr hillunum. Kári var hins vegar að byrja að færa sig 

yfir á annað stig því hann gerði tilraunir til að stafla og það gekk mjög vel. Davíð tók 

alltaf sama formið úr hillunni og setti á gólfið. Júlíana byrjaði á að henda kubbunum frá 

sér og kennarinn benti henni á vera góð við kubbana og leggja þá á gólfið. 

 

   
                                         Kári byrjar að stafla.                    Hillurnar tæmdar. 
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Leikurinn stóð ekki lengur en í tíu mínútur og þá var úthaldið búið. Börnin tóku vel í 

að hjálpa kennaranum að setja kubbana upp í hillu en þeir rötuðu ekki á rétta staði eins og 

við var að búast af svona ungum börnum. Kennari setti orð á athafnir um leið og gengið 

var frá kubbunum á rétta staði: „Þessi kubbur á heima hér.“ 

 

 
Frágangur. 

 

Augljóslega kemur leikurinn ekki inn á eins marga náms- og þroskaþætti hjá þessum 

aldri eins og hjá eldri börnum. En þó komu nokkrir þættir við sögu í þessum stutta 

leiktíma. Málþroskinn eflist ef kennarinn er meðvitaður um að setja orð á allar athafnir. 

Dæmi: „Við skulum setja alla kubbana í hillurnar“, „allir kubbarnir komnir í hilluna“, 

„viltu setja þennan stóra kubb í hilluna“ og svo framvegis. Stærðfræði kom við sögu 

þegar kennarinn taldi með börnunum í stafla áður en kubbarnir voru settir upp í hillu: 

„Einn, tveir og þrír kubbar“ og svo var byrjað upp á nýtt. Á þennan hátt sjá börnin 

tölurnar sjónrænt og tengja fjöldann við hugtakið. Kubbaleikurinn reyndi einnig á 

líkamsþroska barnanna þegar þau burðuðust með kubba í og úr hillunum, skoðuðu þá og 

settu á gólfið. 
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8. Bæklingurinn 

Bæklingurinn er unninn upp úr þessari ritgerð og þar er að sjá helstu aðalatriði hennar. 

Markmiðið með bæklingnum er fyrst og fremst að vekja áhuga á einingakubbum bæði 

meðal leikskólakennara, leiðbeinenda og öðru starfsfólki í leikskólum sem og foreldrum. 

Vonandi leiðir þessi áhuga til þess að fleiri leikskólar taki upp markvisst starf með 

einingakubba. 

Fyrst eru kubbarnir og hönnun þeirra kynnt í máli og myndum. Næst er stigskiptu 

þróuninni lýst og því næst er talað um náms- og þroskaþættina. Að lokum er fjallað um 

hlutverk kennarans og nokkrar hugmyndir að frágangsleikjum kynntar. 

Bæklingurinn var hugsaður þannig að hann vekti áhuga og væri hnitmiðaður. Mér fannst 

textinn ekki mega vera langur því þá væri hætta á að fólk nennti ekki að lesa hann, ég 

reyndi því að hafa hann stuttan en gætti þess samt að helstu aðalatriði kæmu fram. 

Ég fékk Jónu Karen Wedholm Björnsdóttur í lið með mér til að hanna bæklinginn. Ég 

var með vissa hugmynd að útliti og við komum okkur saman um útkomuna sem ég er 

mjög ánægð með. Við notuðum kubbaformin mikið og er textinn skrifaður á þau og 

kemur það skemmtilega út að mínu mati.  
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9. Niðurstöður og samantekt  

Það sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð er það sem ég tel mikilvægt fyrir kennara 

með litla eða enga reynslu af einingakubbum að vita svo hægt sé að vinna markvisst með 

þennan frábæra efnivið. Sýnt hefur verið fram á hvað einingakubbar koma inn á marga 

náms- og þroskaþætti sem gerir kubbana að „skyldueign“ fyrir alla leikskóla. Ekki er þó 

nóg að eiga kubbana því það þarf að kynna sér hugmyndafræðina á bak við þá og hvernig 

hægt er að nota þá. 

Mér finnst einingakubbar skipta miklu máli í námi barna í leikskólum og því 

mikilvægt að starfsfólk leikskóla þekki hugmyndafræði einingakubbanna og viti um hvað 

þeir snúast. Einnig finnst mér mikilvægt að foreldrar viti hvaða efnivið börnin þeirra eru 

að vinna með því alltaf er verið að tala um að efla þurfi samstarf foreldra og leikskólans 

og að virkja foreldra til þátttöku í leikskólastarfinu. 

Í meginatriðum er undir kennurum komið hversu markvisst er unnið með 

einingakubba með börnum. Það verður aldrei blómstrandi kubbastarf þar sem kennarar 

hafa hvorki skilning á kostum einingakubbanna né áhuga. Frágangur í einingakubbum á 

ekki að vera leiðinlegur eða óbærilegur fyrir kennara. Ef haft er í huga hversu mikið nám 

getur farið fram bara í fráganginum, svo ekki sé talað um kubbaleikinn í heild sinni þar 

sem fjölbreyttir námsmöguleikar eru fyrir hendi, er varla hægt að rökstyðja það að bjóða 

ekki upp á einingakubba í daglegu starfi leikskóla.  

Þetta ritgerðarferli gerði það að verkum að ég er enn sannfærðari en áður um hvað 

kubbarnir eru frábærir sem leikefni fyrir leikskólabörn og vona ég að bæklingurinn sem 

fylgir verkefninu komi að gagni fyrir sem flesta kennara og foreldra sem vilja fræðast um 

einingakubba Caroline Pratt. 
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