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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar til B.Ed prófs er mikilvægi þess að tengja leik við nám 

yngri barna í grunnskólum.  Einingakubbar Caroline Pratt eru ein leið til að tengja 

fyrri reynslu barna við nám í hinum ýmsu greinum, þar sem börn eiga betra með að 

læra eitthvað nýtt, þegar þau geta tengt það því sem þau hafa þegar reynt.  Við 

lögðum upp með spurninguna "Hvernig má tengja leik og nám í grunnskóla með 

notkun einingakubba í kennslu?"  Við upplýsingaöflun var farið í tvær heimsóknir og 

tekin tvö óstöðluð viðtöl í grunnskólum. Við fjöllum um mikilvægi leiks sem 

námsaðferð fyrir börn, hvernig einingakubbar tengjast fjölgreindarkenningu 

Gardner og kenningum Dewey um mikilvægi þess að börn læri af reynslunni (e. 

learning by doing). Við fjöllum um þroska barna á fimm og sex ára aldri, breytingar 

þær sem þau ganga í gegnum við flutning frá leikskóla yfir í grunnskóla, og mikilvægi 

þess að tengsl séu milli skólastiga. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær, að 

einingakubba sé hægt að nota við meira en frjálsan leik.  Með einingakubbum er 

hægt að auka fjölbreytni í námi barna í bóklegum fögum, svo sem stærðfræði, 

íslensku og samfélagsfræði. Þannig má ná tengingu milli náms og leiks. 
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Summary 

The subject of this thesis towards B.Ed degree is the importance of joining together 

play and study for young children at elementary schools. Caroline Pratt’s unit blocks 

are one way to connect their past experience with study of various subjects, as 

children are better able to learn new things when they can connect them to past 

experiences.  We asked the question “How can we join together play and study in 

elementary schools by using unit  blocks for teaching?”  When obtaining 

information we visited two elementary schools and conducted two unstandardized 

interviews.  We address the importance of play as a study line for children, how unit 

blocks connect to multiple intelligences by Gardner and Deweys theories on the 

importance of learning by doing.  We address the development of children aged 5 

and 6, the changes they experience when moving from kindergarten to elementary 

school and the importance of connection between the two levels.  Our primary 

conclusions of this study were that you can use unit blocks for more than just free 

playing.  They can enhance the diversity in studying academic subjects such as 

mathematics, Icelandic and social studies. Thus, a joining of play and study can be 

achieved. 
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1. Inngangur 

Leikur og nám eru tvö hugtök sem skarast, því mikið nám getur farið fram í gegnum 

leik. Margir telja að leikurinn eigi einungis heima í leikskólum en í grunnskólum eigi 

börn að læra á bók. Í leikskólum er litið svo á að leikurinn sé helsta námsleið barna 

og eru einingakubbar algengur efniviður þar. Misjafnt er eftir leikskólum hvernig 

þeir eru notaðir, en hægt er að nota þá í frjálsum sem og skipulögðum leik. En eins 

og einingakubbar eru vinsælir í leikskólum, eru þeir ekki eins þekktir sem 

námsaðferð í grunnskólum og hefur lítið  verið skrifað um notkun þeirra þar. 

 Einingakubbar hafa vakið áhuga okkar sem námsleið og því langaði okkur að 

kynna okkur betur hvernig þeir eru notaðir í grunnskólum og hvernig hægt er að 

tengja leik með einingakubba námsgreinum grunnskólans. Í þessari ritgerð munum 

við leitast við að svara spurningunni um Hvernig má tengja leik og nám í grunnskóla 

með notkun einingakubba í kennslu?. Til að svara þeirri spurningu verður fjallað um 

leik og nám og gildi leiksins sem námsaðferðar, kennslufræðilegur leikur verður 

kynntur, sem og kenningar Johns Dewey um reynslu barna. Stuttlega verður fjallað 

um þroska barna á aldrinum fimm og sex ára. Uppruni einingakubba (e. unit blocks) 

Caroline Pratt verður stuttlega kynntur og kubbarnir tengdir við þá styrkleika sem 

Howard Gardner setti fram í fjölgreindarkenningu sinni, það er hvaða styrkleika 

einingakubbar efla, auk þess sem notagildi einingakubba í námi barna verður kynnt. 

Þegar börn flytjast úr leikskóla í grunnskóla ganga þau í gegnum miklar breytingar 

sem varða umhverfi, námsaðferðir og fleira, auk þess sem þau eru að eignast nýja 

félaga  og því verður mikilvægi samstarfs á milli leik- og grunnskóla kynnt. Við vinnu 

þessa verkefnis var farið í heimsókn í tvo grunnskóla og þar tekin viðtöl við tvo 

kennara til að kynnast því hvernig þeir nota einingakubba í skólastarfi. Auk þess var 

gerð óformleg vettvangsathugun. Niðurstöður þessara viðtala verða dregnar saman 

og í lokin verða lagðar fram nokkrar hugmyndir að notkun einingakubba við kennslu 

í grunnskólum. 
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2. Leikur og nám barna 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 segir að leikur sé mikilvæg námsaðferð sem opni 

víddir þar sem sköpunargleði barna og ungmenna fær að njóta sín. Það að barn fái 

að njóta sín sem einstaklingur eða í hópi og finna farveg fyrir hæfileika sína veitir 

þeim hamingju og gleði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011: 22). 

 Leikur er talinn vera góð aðferð til náms því námið er oft ómeðvitað, það er að 

börn læra þó þau átti sig ekki á því, jafnvel þó fullorðinn einstaklingur sé ekki til 

staðar. Leikur hefur menntunarlegt og þroskandi hlutverk auk þess sem börnin læra 

í gegnum leikinn að stjórna hegðun sinni og sætta sig við takmarkanir í hinum 

raunverulega heimi. Börnin þróa sjálfið og tilfinningar sínar fyrir raunveruleikanum í 

gegnum leikinn. Piaget taldi að leikurinn gæti auðveldað börnum nám og veitti þeim 

tækifæri til að fást við nýja hluti og æfa þá með því að endurtaka athöfnina 

(Bennett, Wood og Rogers, 1997: 1 - 11).  

 Skilgreining á leik er sú að hann byggist á frumkvæði barna, þörfum þeirra og 

hagsmunum. Börn vita sjálf hvað þau þurfa og geta því mætt þörfum sínum í 

gegnum leikinn. Börnum þykir leikurinn skemmtilegur og því eykur hann áhuga, 

þátttöku og örvun, auk þess að veita viðeigandi og þroskandi reynslu sem leiðir til 

náms. Leikur eflir þannig jákvæð viðhorf til náms sem hjálpar börnum að þróa 

sjálfstraust sitt og sjálfsálit, verða sjálfstæðari einstaklingar og taka ábyrgð á eigin 

ákvörðunum (Bennett, Wood og Rogers, 1997: 33). 

 Vygotsky (1896-1934) kom fram með kenningu sem gerði ráð fyrir að nám ætti 

sér stað innan svæðis mögulegs þroska (e. zone of proximal development). Svæði 

mögulegs þroska sýnir muninn á raunverulegum og mögulegum þroska, það er hvað 

barn getur gert án aðstoðar og hvað það getur gert með aðstoð frá öðrum hæfari 

einstaklingi, hvort sem það er barn eða fullorðinn (Bennett, Wood og Rogers, 1997: 

12 og Lightfoot, Cole og Cole, 2009: 23). Leikur er kjörin námsleið fyrir börn því hann 

skapar svæði mögulegs þroska. Börn eru áhugasöm um að læra og í gegnum leikinn 

er hægt að leiða þau á hærra stig þekkingar, sérstaklega ef stutt er við þau af öðrum 

fróðari aðila. Félagsleg samskipti, ímyndun og táknræn umbreyting í leik eru talin 

flókin vitræn ferli sem Vygotsky hélt fram að gæti leitt til hærri þroska (Bennett, 

Wood og Rogers, 1997: 12). Leikurinn er talinn mjög góð leið fyrir börn til að auka 
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þroska sinn auk þess sem leikurinn getur sýnt hvar börnin standa í sínu námi. Það 

gerir kennaranum kleift að fylgjast með námi þeirra. Leikur telst ekki vega að 

börnum, því í honum er ekkert rétt eða rangt og engin hætta á að börnunum 

mistakist (Bennett, Wood og Rogers, 1997: 35). Þetta leiðir til þess að börn eru 

óhræddari við að gera ýmsar tilraunir í leik, því þau geta alltaf breytt og bætt og 

ekkert sem þau gera er rangt. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að skólinn eigi að vera griðastaður barna 

þar sem þau finna til öryggis, fá tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína og njóta 

bernsku sinnar. Bernsku- og æskuárin eru mikilvægt skeið í ævi hvers einstaklings. 

Hver skóladagur og hver kennslustund ber með sér þroskamöguleika sem nýta þarf 

til fulls. Mikilvægt er að halda við eðlislægri forvitni barnsins, hún er ein 

mikilvægasta forsenda alls náms. Leikurinn er þannig leið ungra barna til að læra á 

heiminn og læra um heiminn. Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt 

undir höfði í grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna. Í 

þessu felst einnig að bernsku- og æskuárin hafa tilgang í sjálfu sér, en eru ekki 

eingöngu undirbúningur frekara náms og starfa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011: 

42). 

 Gerðar hafa verið rannsóknir með börnum bæði í leikskólum og grunnskólum til 

að fá sýn á þeirra upplifun af leik og námi. Í slíkum rannsóknum hefur komið fram að 

börn líta á leik sem athöfn þar sem þau skipuleggja og velja sjálf viðfangsefnið. Þó að 

kennari legði fyrir þau svipað verkefni í skólanum töldu þau það ekki vera leik. Það 

hefur einnig komið fram í slíkum rannsóknum að þau sakna leiksins og þess leikefnis 

sem þau höfðu kost á í leikskóla eftir að þau hefja nám í grunnskóla (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007: 119-136). Það getur því verið gott fyrir börn í yngstu bekkjum 

grunnskóla að hafa aðgang að efnivið sem þau þekkja úr leikskóla. 

 Leikur skapar möguleika fyrir börn til þess að læra á meðan þau uppgötva, búa 

til, spinna og ímynda sér. Þegar börn leika hvert við annað búa þau til vinahópa, 

prófa hugmyndir sínar, rökræða hugmyndir hvers annars og byggja upp nýjan 

skilning. Leikur getur aukið hugsun og löngun barna til þess að vita og læra meira. 

Leikurinn skapar umhverfi þar sem börn geta spurt spurninga og leyst vandamál sín. 

Með þessu getur leikur stuðlað að jákvæðri sýn á nám (Australian Government 

Department of Education, Employment and Workplace Relations, 2009: 15). 
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Kennarar á sviði yngri barna  taka þátt í leik þeirra á ýmsa vegu og nota margskonar 

leiðir til þess að styðja við nám þeirra. Kennararnir taka þátt í samræðum við börnin 

og dýpka hugsanir þeirra. Jafnframt skapa kennararnir jafnvægi á milli sjálfsprottins 

leiks barna og leiks sem kennarar nota til að ýta undir nám. Þeir útbúa 

lærdómsumhverfi sem ýtir undir að börn rannsaki, leysi vandamál, búi til og byggi 

upp nýja þekkingu. Þeir nýta auk þess þau tækifæri sem skapast í dagsins önn til að 

byggja ofan á þekkingu barnanna (Australian Government Department of Education, 

Employment and Workplace Relations, 2009: 15). 

2.1 John Dewey 

John Dewey (1859 - 1952) var bandarískur heimspekingur sem þekktur var fyrir 

hugmyndir sínar um nám. Hugmyndir Dewey gengu út á að taka út þá eilífu setu, 

utanbókarlærdóm og yfirheyrslu sem einkenndi nám í Bandaríkjunum á þeim tíma. 

Hugmyndir Dewey gerðu ráð fyrir að börn ynnu saman að því að leysa verkefnin 

sem lögð höfðu verið fyrir þau undir leiðsögn kennarans. Verklegar greinar voru 

miðja náms á fyrri hluta barnaskólastigs og notast var við óhefðbundnar 

kennsluaðferðir í lestri, skrift og reikningi. Hugmyndir Dewey um skóla sem 

„samfélag í smækkaðri mynd“ mótuðust af þeirri sýn hans að skólinn eða 

„samfélagið“ ætti að taka lýðræðislegar ákvarðanir og vera í lýðræðislegum 

samskiptum. Hann kom einnig fram með orðtakið „learning by doing“ eða „að læra 

af reynslu“ og átti með því við, að allt sem nemendur gerðu hefði tilgang, og áttu 

þeir að gera grein fyrir því hver sá tilgangur væri (Dewey, 1933/2000a: 15-16). 

Hlutverk kennarans í hugmyndum Dewey var að spyrja opinna spurninga sem leiddu 

til þess að börnin hugsuðu um hvað þau væru að gera, auk þess sem það opnaði 

fyrir umræðu um verkefnið (Dewey, 1933/2000a: 15-16). 

  Samkvæmt kenningum Dewey er sú hætta fyrir hendi, að greinar eins og lestur 

og skrift, þar sem áhersla er lögð á leikni, verði gerðar vélrænar. Það er að segja að 

þær verði eftirlíkingar þar sem nemandanum er skipað fyrir, án þess að hann viti 

ástæðuna fyrir verkinu. Eina ástæðan sem gefin er, er sú að þetta sé fljótlegasta 

leiðin fyrir nemandann til að ná árangri í því sem hann er að gera (Dewey, 

1933/2000a: 102-103). Dewey taldi að nám ætti sér stað fyrir tilstuðlan reynslu, en 

hann sagði reynslu vera raunverulega lífsreynslu hvers einstaklings. Dewey talaði 
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einnig um að samfella (e. continuity) þurfi að vera í reynslu barna, svo upplifanir og 

athafnir byggi á því sem þau hafi áður fengist við. Þannig geti þau á einhvern hátt 

breytt því sem á eftir kemur. Skólastarf þarf þess vegna að taka mið af fyrri reynslu 

barna til þess að þau geti byggt upp reynslu sem hefur einhverja þýðingu fyrir þau 

(Dewey, 1938/2000b: 37-38). Heimur barnsins víkkar eða dregst saman um leið og 

hann fer úr einum aðstæðum yfir í aðrar. Fyrri reynsla hans á aðstæðum hjálpar 

honum að skilja og fást við þær aðstæður sem á eftir koma á árangursríkan hátt 

(Dewey, 1938/2000b:  54). 

2.2 Kennslufræðilegur leikur 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er aðferð sem notuð er til að flétta 

saman leik og kennslufræðileg markmið. Þegar unnið er með kennslufræðilegan leik 

er hægt að fara tvær leiðir, annars vegar er hægt að ganga út frá námsefninu og 

námskránni og hins vegar er hægt að ganga út frá leiknum. Þegar gengið er út frá 

námsefninu og námskránni er viðfangsefnið kynnt af kennaranum, eða kennarinn 

skapar sameiginlega reynslu meðal barnanna sem hægt er að nýta síðar í leiknum. 

Þegar gengið er út frá leiknum er það hlutverk kennarans að fylgjast með leiknum og 

taka þátt í honum. Kennarinn veitir því athygli sem börnin eru að gera og lætur þau 

síðan vinna frekar með það efni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 168 ; Johnson, Christie 

og Wardle, 2005: 199). 

 Hlutverk kennarans er mjög mikilvægt í báðum aðferðunum til að tengja leikinn 

við námskrána, til að örva sköpun barnanna og ýta undir nýjungar, ný sjónarhorn og 

nýja möguleika (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 168). Í bókinni Scaffolding children‘s 

learning: Vygotsky and early childhood education kemur fram að „vinnupallar“ (e. 

scaffolding ) sé leið til að styðja við nám barna. Þessu er hægt að lýsa með þeirri 

myndlíkingu, að ef við horfum á barnið sem byggingu sem verið er að vinna að, er 

félagslegt umhvefi sá nauðsynlegi stuðningur eða vinnupallur sem umlykur og 

styður við barnið og gerir því þannig kleift að halda áfram og byggja upp nýja færni 

(Berk og Winsler,1995:26). Það er því hlutverk kennarans að vera þessi stuðningur 

sem aðstoðar barnið við að komast á það sem Vygotsky nefndi svæði mögulegs 

þroska og auka þannig færni sína og þekkingu. Aðalmarkmið hugmyndarinnar um 

vinnupalla og menntun almennt, er því að halda börnum innan svæðis mögulegs 
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þroska með því að hafa kröfur verkefna og umhverfis við hæfi hvers einstaklings, og 

að vera sífellt meðvitaður um afskipti hins fullorðna af verkefninu. Þessi leiðsögn 

kennara eða annarra getur verið munnleg eða án orða, stuðningur með orðum er 

þegar barninu er sagt til hvernig á að framkvæma hlutina en óyrtur stuðningur er 

þegar barninu er sýnt hvernig á að framkvæma eða það aðstoðað við að 

framkvæma hlutina. "Vinnupallar" sem kennsluaðferð er þróuð út frá kenningum 

Les S. Vygotsky og Jerome Bruner. (Berk og Winsler,1995:29 ; Naughton og 

Williams, 2009: 370).  

 Kennslufræðilegur leikur á að vera markviss og skipulögð leikreynsla, þar sem 

hinir ýmsu námsþættir og tegundir leiks samþættast. Börnin fá tækifæri til að byggja 

upp þekkingu sína með því að tengja leikinn við ákveðin námsmarkmið og geta 

þannig yfirfært reynslu sína og þróað með sér jákvæða sýn á nám. Þegar börn leika 

við og hafa samskipti við önnur börn, skapa þau í sameiningu nýjan skilning á 

hlutunum og öðlast frekari þekkingu. Það er mikilvægt að kennarinn sé vakandi fyrir 

því hverju börnin hafa áhuga á og því sem fram fer í leiknum, svo kennarinn geti 

unnið nánar með það sem börnin fást við. Það er einnig mikilvægt að kennarinn 

skapi sameiginlega reynslu meðal barnanna sem nýtist í leiknum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010: 4). 

 Börnum þykir gaman að leika sér og þau njóta þess. Þetta er einn kostur 

kennslufræðilegs leiks, ef hægt er að gera námið skemmtilegt munu börnin taka 

þátt í því án þess að kennari þurfi að nota aðra hvatningu svo sem verðlaun eða 

refsingu. Helsti kosturinn við að nota leik sem námsaðferð er að frá sjónarhóli 

barnsins er hann í eðli sínu hvetjandi (Johnson, Christie og Wardle, 2005: 199-200). 

Til eru margar aðferðir til að nýta leik sem kennsluaðferð og í einni þeirra felst það 

að setja leikmuni á leiksvæði barnanna og verkefni sem tengjast námsgreinum 

grunnskóla, svo sem stærðfræði, náttúrufræði, samfélagsfræði og lestri, sem gegna 

þeim tilgangi að örva félagslega og vitræna þætti  (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 168 ; 

Johnson, Christie og Wardle, 2005: 207-208). 
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3. Þroski barna á mótum leik- og grunnskóla 

Svissneski sálfræðingurinn og heimspekingurinn Piaget (1896 - 1980) skipti 

vitsmunaþroska barna í fjögur stig, skynhreyfistig (e. sensory-motor stage) sem varir 

frá því að börn fæðast og þar til þau ná tveggja ára aldri, foraðgerðastig (e. 

preoperational stage) sem er á aldrinum frá tveggja til sex-sjö ára, stig hlutbundinna 

aðgerða (e. concrete operational stage) sem börn ganga í gegnum á aldrinum sex-

sjö ára og fram að ellfu-tólf ára aldri og stig formlegra aðgerða (e. formal operations 

stage) sem börn ná við 11 eða 12 ára aldur (Copeland, 1974:  24-31).  

 Þegar börn ná stigi hlutbundinna aðgerða  eru þau um sex eða sjö ára gömul og 

á því stigi geta þau beitt rökhugsun um raunverulega hluti en þurfa að hafa þá 

áþreifanlega, til dæmis að hafa þá fyrir framan sig eða fá dæmisögur (Copeland, 

1974: 27). Það er því mjög gott fyrir börn sem eru að hefja grunnskólagöngu sína að 

hafa til dæmis einingakubba til að vinna með, svo þau geti beitt rökhugsun sinni. 

 Það hefur sýnt sig að vinna barna, rannsóknir þeirra og sköpun í leik, virðist 

sameina það sem þau hafa lært í skipulagðri kennslu. Þannig ná börnin að tengja 

það sem þau hafa lært af bókum við raunveruleikann, og öfugt, það sem börnin hafa 

lært í leik nýtist þeim í skipulögðu námi. Leikur og nám eru tvö mismunandi hugtök 

og tvö mismunandi fyrirbæri sem þó tengjast og skarast. Á meðan barnið er í 

leiknum fer fram nám og barnið eykur getu sína til að takast á við áskoranir og 

öðlast félagslega færni. Reynslan sem barnið tekur með sér úr heimi leiksins kemur 

til með að nýtast því á öðrum sviðum og síðar í lífinu (Lillemyr, 2011: 58 - 59). 

 Þegar börn hafa náð fimm ára aldri eru hreyfingar orðnar fimar og öruggar. 

Samhæfing handa og fóta er góð og þau hafa betri stjórn á líkama sínum. 

Fínhreyfingar eru betri, fingur hafa lengst, og því eiga þau auðveldara með að 

handleika smáa hluti. Einbeiting barna er betri á þessum aldri og þau geta sett sér 

markmið. Börn sem hafa náð fimm ára aldri geta fylgt fyrirmælum og unnið þau 

verkefni sem þeim eru sett fyrir. Þau eru farin að geta skipulagt fram í tímann, og 

geta geymt verkefni sem þau eru að gera og byrjað á sama stað seinna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 93-98).   

 Leikir fimm ára barna hafa tilgang sem ákveðinn er fyrir fram, þeir eru 

skipulagðari, flóknari, og er hlutverkum skipt niður. Þegar börn hafa náð þessum 
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aldri hafa þau betri einbeitingu og vilja klára það verk sem þau byrja á. Það gerir það 

að verkum að leikirnir geta dregist yfir á næsta dag. Börnin leika sér meira í hópum, 

tvö til þrjú saman, en eru samt sem áður mjög gagnrýnin hvert á annað. Þó vilja þau 

ekki að eitthvað sé sett út á það sem þau gera sjálf. Það kemur oft upp ágreiningur í 

leiknum og allt virðist vera ómögulegt, en þau eru ekki langrækin og eru strax tilbúin 

að halda áfram að leika sér þegar búið er að leysa ágreininginn. Þannig þjálfa þau 

samskiptahæfni sína (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 93-98).   

 Þegar börn ná sex ára aldri komast þau á þroskaskeið sem stundum er kallað 

“annað mótþróaskeiðið”. Á þessum aldri geta börn orðið pirraðari og ergilegri en 

áður, vegna þess að þau hafa ekki fulla stjórn á líkama sínum vegna þeirra breytinga 

sem eru í gangi. Börn á þessum aldri eiga erfitt með að sitja kyrr og eru því alltaf á 

iði. Þau geta orðið öryggislaus og skort sjálsfstraust því þau langar að gera svo 

margt, en líkaminn vill ekki láta að stjórn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003: 99-104). Barnið reiðir sig á þá skynjun sem það fær með sjónrænum 

hætti til að læra. Barnið skoðar hvernig hlutirnir eru að lögun, hvernig þeir eru á 

litinn og veltir fyrir sér blæbrigðum mynda. Barnið æfir sig í því að skrifa, bæði bók- 

og tölustafi og tekur þannig eftir orðum sem hafa sama staf í upphafi þeirra. Sex ára 

börn eru að taka út mikinn þroska, sérstaklega líkamlegan þroska, en einnig 

andlegan. Börn á þessum aldri leitast við að afla sér reynslu og prófa eitthvað nýtt. 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003: 99-104 ; Lillemyr, 2011: 236). 

4. Einingakubbar 

Hönnuður einingakubbanna, Caroline Pratt (1867 - 1954) var kennari yngri barna. 

Hún var líkt og Dewey ekki sammála þeim hefðbundnu kennsluaðferðum sem 

algengar voru um aldamótin 1900 og vann að því alla sína starfsævi að þróa nýjar 

kennsluaðferðir (Winsor, B.W., 1996: 1-2). 

 Einingakubbar Caroline Pratt eru gerðir úr gegnheilum hlyni sem er mjög 

sterkur viður sem flísast ekki úr. Kubbarnir eru frekar þungir og þar af leiðandi eru 

byggingarnar sem byggðar eru úr þeim tiltölulega stöðugar. Allir kubbarnir í safninu 

sem telur 18 mismunandi form kubba eru byggðir á einum grunnkubbi. 
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Grunnkubburinn er 14 cm langur, 7 cm breiður og 3,5 cm þykkur. Eiginleiki hans er, 

að hann er tvisvar sinnum þykktin á breidd og tvisvar sinnum breiddin á lengd. Í 

safninu eru eins og áður segir 18 mismunandi form kubba með grunnkubbi, hyrndir 

kubbar sem eru ýmist hlutfall af grunnkubbnum sem margfeldi og þríhyrningar sem 

eru annaðhvort helmingur af grunnkubbi eða fjórðungur. Aðrir kubbar eru ávalir, 

bogadregnir eða beygjur, og með kubbunum hannaði Pratt tréverur eins og fólk, dýr 

og farartæki (Inga Líndal Finnbogadóttir, 2010: 6 ; Colker og Didge, 1998: 11).  

 Hægt er að nota verðlausa muni í vinnu með einingakubbum, svo sem 

efnisbúta, blöð, liti og bandspotta. Þegar verið er að vinna með eldri börnum getur 

verið áhugavert að bjóða upp á viðbótar leikefni eins og Lego, Knex eða annað sem 

auðgar leikinn og gefur honum meira líf.  

 Byggingar sem börn gera úr kubbum gefa til kynna reynslu barna, og þannig 

sýna börnin á áþreifanlegan hátt hugmyndir sínar og tilfinningar. Út frá byggingum 

vakna spurningar sem verða síðar hvati að áframhaldandi vinnu, auk þess sem 

börnin gera sér sífellt betur grein fyrir hinum raunverulega heimi og hugmyndum 

þeirra fjölgar. Byggingar barna verða stöðugt flóknari og breytast fyrir tilstuðlan 

þeirrar þróunar sem verður hjá þeim við að nota kubba í vinnu sinni. Ekki einungis 

byggingarnar þróast, heldur einnig leikurinn sem börnin leika í tengslum við 

kubbana (Ásta Egilsdóttir, 2013a ; Cuffaro, 1996: 77). 

 Þegar börn byrja að nota kubba er lítil samvinna á milli þeirra og þau byggja að 

mestu leyti við hlið hvers annars. Fyrir tilviljun geta byggingarnar þó tengst og þá 

verður ákveðin þróun og samvinna milli barnanna. Með tímanum verða tengsl milli 

barnanna meiri, og að lokum er það samvinnan sem verður alls ráðandi og leikurinn 

verður bæði markvissari og skipulagðari og nær yfir lengri tíma en áður. Í huga 

barnanna geta kubbarnir verið hvað sem er, það er þeir standa ekki fyrir eitthvað 

eitt, heldur geta þeir verið það sem barninu dettur í hug, til dæmis vaskur eða rúm 

og þannig kemur skapandi hluti leiksins fram þegar börnin vinna með kubbana og 

gera hugmyndir sínar sýnilegar. Einingakubbar veita börnum tækifæri til þess að 

velja sér þær félagslegu aðstæður sem þau vilja vera í. Þau geta til dæmis unnið ein 

úr sínum hugmyndum. Oft eru það hugmyndir sem þau geta ekki deilt með öðrum 

en þau verða samt sem áður að skoða á þeim tímapunkti. Börnin geta einnig valið 

að byggja með öðrum, eða í samvinnu við aðra. Þetta sýnir að efnið fellur að 
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hugmyndum og þörfum barna þá stundina, jafnt og félagslegu þroskaferli þeirra 

(Ásta Egilsdóttir, 2013a ; Brody og Hirsch, 1996: 61-66). Mikilvægt er að börn fái 

tækifæri til að vinna saman því samvinna getur þjálfað börnin í því að hafa samskipti 

við aðra og að taka tillit til skoðanna annarra. Samvinna ýtir undir málþroska því í 

samvinnu þurfa börn að hafa mikil samskipti bæði yrt og óyrt, auk þess sem börnin 

þurfa að færa rök fyrir sínum skoðunum.  

 Einingakubbar efla marga þroskaþætti barna og geta börnin lært margt í 

gegnum þá. Einn þessara þátta eru stærðfræðihugtök. Börnin læra að greina á milli 

stærðfræðilegra eiginleika einingakubba og lýsa þeim á eigin forsendum. Síðar á 

námsleiðinni læra börnin rétt hugtök og tákn yfir kubbana. Þegar börn vinna með 

kubba læra þau að vinna skipulega þar sem þau rannsaka, bera saman mismunandi 

kubba og hluti og flokka þá, þau draga ályktanir af því sem þau sjá og upplifa. Börnin 

koma með tillögur og túlka niðurstöður sínar í byggingunum og rökstyðja þær síðan. 

Í vinnu með einingakubba eru börn að takast á við hugtök eins og þyngdarafl, 

stöðugleika og jafnvægi. Börnin átta sig á tengslum kubbana, það er hvað gengur 

upp og hvað ekki, svo að þau geti skapað úr þeim eina heild. Ef vel á að takast til í 

vinnu með einingakubba er mikilvægt að börnin fái frið og góðan tíma til að vinna 

með þá (Ásta Egilsdóttir, 2013b). 

 Einingakubbar geta eflt marga náms- og þroskaþætti ef unnið er markvisst með 

þá. Dæmi um þessa þroskaþætti eru félags- og tilfinningaþroski sem felur í sér 

samskipti á milli einstaklinga og sjálfsþekkingu barna. Líkamsþroski felur meðal 

annars í sér fín- og grófhreyfingar og samhæfingu augna og handa sem börn þjálfa 

til dæmis með því að handleika hluti. Málþroska er hægt að efla meðal annars með 

því að setja orð á hluti, kenna börnum ný hugtök og fá börnin til að tala um og ræða 

það sem þau eru að gera í kubbaleiknum. Þeir námsþættir sem einingakubbar koma 

einna mest inn á eru samfélagsfræði, vísindi, stærðfræði og listir. Samfélagsfræði 

felur meðal annars í sér að læra um samfélagið sem börnin lifa í, vísindi fela í sér að 

gera ýmsar tilraunir með lögun, þyngd og rúmmál en þetta eru þættir sem 

stærðfræðin kemur einnig inn á. Listir eru einn námsþátturinn sem einingakubbar 

koma inn á og í honum felst að skoða mynstur og samhverfu bygginga.  
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 Hér á eftir er mynd sem sýnir tengsl einingakubba við þessa þætti náms- og 

þroska og nánar verður fjallað um þá í köflunum hér á eftir auk þess sem þeir verða 

tengdir við fjölgreindarkenningu Gardner. 

  

 

Mynd 1 tekin úr bókinni  Einingakubbar í stærðfræði og leik eftir Jóhönnu Sigrúnu Jónsdóttur og Svövu Björk 
Mörk (2007).   
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5. Fjölgreindir og einingakubbar 

5.1 Fjölgreindarkenning Gardner 

Howard Gardner prófessor við Harvard-háskóla, setti fram Fjölgreindarkenningu (e. 

theory of Multiple Intelligences) sína árið 1983. Með kenningu sinni reyndi Gardner 

að víkka sýn manna á mannlega möguleika, út fyrir takmarkanir greindar-

vísitölunnar. Að mati Gardner er ekki réttmætt að taka einstakling út úr eðlilegum 

aðstæðum og námsumhverfi til að meta greind hans með því að láta hann leysa 

afmörkuð verkefni sem hann hefur aldrei áður glímt við. Gardner telur annars vegar 

að greind snúist um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál og hinsvegar að 

hanna afurðir í samhengi við umhverfið (Armstrong, 2000/2001: 13-14). 

 Í kenningu sinni leggur Gardner áherslu á að ekki væri verið að flokka fólk eftir 

styrkleikum, það er að kenningin væri ekki sett fram í þeim tilgangi að finna 

einhverja eina greind sem passaði hverjum og einum, heldur væri tilgátan sú að 

hver og einn hafi færni í öllum greindum kenningarinnar. Greindirnar starfa saman á 

mismunandi hátt eftir einstaklingum, og sumir hafa mjög þróaða starfsemi í öllum 

styrkleikum á meðan aðrir eru sterkari í sumum en öðrum (Armstrong, 2000/2001: 

20). Kenningar Gardner passa vel við þær hugmyndir og kenningar sem komið hafa 

fram á undanförnum árum og nefndar eru síðtímahugmyndir (e. postmodern) og 

ganga út frá því að börn séu ólík og leggja beri áherslu á styrkleika barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009).  

 Greindir Gardner eru átta og skiptast þær í málgreind, rök- og stærðfræði-

greind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Einingakubbar tengjast Fjölgreindar-

kenningu Gardner á þann hátt, að þegar börn vinna með kubbana þroska þau 

nokkrar þeirra greinda sem Gardner setti fram. Hér á eftir ætlum við að segja frá 

þeim styrkleikum í Fjölgreindarkenningunni sem tengjast einingakubbum hvað mest. 
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5.2 Tengsl fjölgreinda og einingakubba 

5.2.1 Málgreind 

Málgreind felur í sér þann hæfileika að hafa áhrif með orðum, hvort sem það er 

munnlega eða skriflega.  Greindin felur í sér hæfileikann til að nýta sér formgerð og 

setningarfræði tungumálsins, sem og hljóðfræði, hljóm, þýðingu, merkingafræði og 

sveigjanleika þess í hagnýtum tilgangi.  Því er hægt að nota málið til að sannfæra 

aðra um að taka ákveðna afstöðu, til að muna upplýsingar, að upplýsa aðra og til 

þess að hugsa um og tala tungumál (Armstrong, 2000/2001: 14). 

 Þegar börn vinna með einingakubba eiga sér stað mikil samskipti við aðra og 

þurfa þau að nota tungumálið til að tjá sig, auk þess sem þau tjá sig eða segja 

ákveðna sögu með kubbunum og hafa þannig samskipti við aðra. Þau segja það sem 

þau vilja segja á sinn hátt. Það getur verið óraunsæ ímyndun eða eitthvað sem þeim 

eða öðrum finnst fyndið, auk þess sem börnin geta tjáð líkindi eða hliðstæður í 

byggingum sínum, eða látið eitt tákn standa fyrir flókna hugmynd (Johnson,  

1996:23). Þannig eflist málgreind barna og þau verða færari í að nota tungumálið til 

að tjá sig. Einingakubbar geta einnig auðgað málgreind barna ef lögð er áhersla á að 

þau tjái sig um það sem þau eru að byggja eða fást við. Kennari skráir hjá sér þær 

umræður og kemur síðar með innlögn í þeim hugtökum sem upp komu í vinnu með 

börnunum í því námsefni sem fyrir liggur. 

5.2.2 Rök- og stærðfræðigreind 

Rök- og stærðfræðigreind felur í sér hæfileikann til að nota tölur á árangursríkan 

hátt og að hugsa rökrétt. Þessi greind gerir einstaklinginn næman fyrir röklegum 

mynstrum og tengslum, orsökum og afleiðingu, stærðfræðiföllum og öðrum 

skyldum óhlutstæðum hugtökum. Þessi greind notar frumflokkun, flokkun, ályktun, 

alhæfingu, útreikning og tilgátuprófun (Armstrong, 2000/2001: 14). 

 Í kubbaleik er stærðfræðin örvuð á þann hátt að það er fjallað um og unnið með 

stærð, lögun, svæði og rými, sem tengjast bæði stærðfræði og vísindum. Þannig 

eflist rök- og stærðfræðigreind barnanna (Moffitt, 1996: 27). Í stærðfræði er fjallað 

um uppbyggingu og kerfisbundin mynstur. Slíkt nám er mikilvægt til þess að börn 

geti notað óhlutbundna hugsun. Það, að börn geti borið hluti saman, er mikilvægur 

þáttur í andlegum og vitsmunalegum þroska, en notkun kubba í námi barna gerir 
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þeim kleift að bera saman mismunandi kubba og þannig þjálfa hjá sér óhlutbundna 

hugsun (Leeb-Lundberg, 1996: 36). Einingakubbar bjóða upp á að bera saman kubba 

þar sem allir kubbar ganga upp í grunnkubbinn. Þannig geta börnin þjálfað rök- og 

stærðfræðigreindina með því að bera þá saman og sjá hversu marga grunnkubba 

þarf til að fá kubb sem er helmingi stærri o.s.frv.  

 Stærðfræðihugmyndir þróast í gegnum athafnir. Í byggingaleik ber mikið á því 

að börn takist á við vandamál tengd stærðfræðihugtökum eins og fjölda kubba, 

hversu langur vegurinn er, eða annan mælikvarða fyrir magn eða stærð (Leeb-

Lundberg, 1996: 44). Börn læra ýmis stærðfræðileg hugtök í gegnum vinnu með 

einingakubba. Kubbarnir eru mismunandi að stærð og lögun og því er hægt að 

flokka þá, telja og raða upp á mismunandi vegu. Út frá slíkum aðgerðum skapast oft 

mikil umræða og börnin geta séð það sem þau hafa verið að læra í skólabókunum 

með eigin augum. Þannig geta þau æft sig og öðlast betri skilning á efninu. 

5.2.3 Rýmisgreind 

Rýmisgreind er hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna rúmfræðilega 

umhverfi, og að geta umskapað þessa skynjun. Í þessari greind felst næmi fyrir 

litum, línum, lögun, formi, vídd og þeim tengslum sem eru þar á milli. Hún felur 

einnig í sér hæfni til að sjá hluti fyrir sér, tjá á myndrænan hátt sjónrænar eða 

rúmfræðilegar hugmyndir og að geta áttað sig á rúmfræðilegum kerfum (Armstrong, 

2000/2001: 14). 

 Börn öðlast mikla gagnlega reynslu í vinnu með einingakubba sem eflir 

rýmisgreind þeirra og gerir þeim kleift að skilja mismunandi svæði og rými síðar 

(Leeb-Lundberg, 1996: 49). Dæmi um slíka reynslu er til dæmis þegar börn byggja 

eftir fyrirmyndum. Þegar börn byggja með einingakubbum þurfa þau að gera sér 

grein fyrir því rými sem þau hafa til að byggja og gera tilraunir með kubbana til að 

sjá hversu stórar byggingarnar mega vera, auk þess sem þau þurfa að gæta að því að 

rekast ekki í kubbana, svo byggingarnar falli ekki. Þetta allt þjálfar rýmisgreind 

þeirra, það er að þau gera tilraunir til að átta sig á hversu mikið pláss þau hafa fyrir 

byggingarnar og hversu mikið pláss þau sjálf mega taka. 
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5.2.4 Samskiptagreind 

Börn þurfa að vera vel læs á samskipti og hafa félagslega færni. Því eru 

einingakubbar góð námsleið fyrir þau.  Þegar þau vinna með einingakubba örvast 

félags- og tilfinningaþroski þeirra, sem felur það sama í sér og samskiptagreind 

Gardner. Í leik með einingakubba þurfa börn að hafa samskipti, hvort sem þau eru 

að leika sér ein eða í hóp.  Þegar þau leika sér í hóp eru samskiptin ljósari og þá 

þurfa allir að taka þátt til þess að vita hvað er að gerast í  leiknum, en þegar börn 

leika sér ein eru samskiptin dulin, en samt til staðar. Þannig læra þau með tímanum 

hvernig samskipti eiga að fara fram. Í leiknum eru börnin að vinna að því að búa til 

leikramman með samskiptum sínum til dæmis með því að segja „ég er að elda 

matinn“ þá svarar hinn „ég er að leggja á borð“ þarna er verið að búa til 

leikrammann í kringum heimilisleik (Brody og Hirsch, 1996: 62 ; Frost, Wortham og 

Reifel, 2011; 35-38). 

 Þegar tvö eða fleiri börn leika sér að sama hlutnum þurfa þau oft að deila 

honum. Því er tilvalið fyrir kennarann að nota tækifærið þegar upp kemur 

ágreiningur, að efla félagsfærni og tilfinningaþroska barnanna með því að aðstoða 

þau við að leysa ágreininginn (Brody og Hirsch, 1996: 62). 

5.2.5 Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind felur í sér færni í að nota líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar og hæfileikann til að búa til hluti og nota þá. Þessi greind felur í sér 

líkamlega færni eins og samhæfingu, sveigjanleika, styrk, jafnvægi, fingrafimi og 

hraða, auk þess sem hún felur í sér næmt hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og 

viðbrögð við snertingu (Armstrong, 2000/2001: 14). 

 Í kubbaleik örva börn bæði gróf- og fínhreyfingar og læra betur á eigin líkama. 

Börnin læra hvernig líkami þeirra er innan um kubbana eftir stöðu hans, það er 

hvort þau sitja, liggja, standa og svo framvegis (Jóhanna Sigrún Jónsdóttir og Svava 

Björg Mörk, 2007: 23). Í vinnu með einingakubba þurfa börnin að gæta sín á því hvar 

þau ganga og verða að fara varlega í umgengni um kubba. Það að ganga varlega um 

kubbana og gæta sín á því að rekast ekki í þá þjálfar jafnvægisskyn barnanna, auk 

þess sem fínhreyfingar þeirra verða betri, líkt og talað var um í kaflanum um 

rýmisgreind. 
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5.2.6 Sjálfsþekkingargreind 

Sjálfsþekkingargreind felur í sér að þekkja sjálfan sig og hæfni sína til að lifa og starfa 

samkvæmt þeirri þekkingu. Greindin lýsir sér í skýrri sjálfsmynd einstaklingsins og 

þekkingu hans á styrkleikum sínum og veikleikum, þekkingu á eigin hugarástandi, 

innri hvötum, fyrirætlunum, skapgerð og löngunum, auk þess sem þessi greind felur 

í sér skilning á sjálfum sér, sjálfsvirðingu og hæfni til að aga sjálfan sig (Armstrong, 

2000/2001: 15). 

 Vinna barna með einingakubba örvar félags- og tilfinningaþroska þeirra og líkt 

og í samskiptagreind Gardner felur sjálfsþekkingargreind í sér það sama og félags- 

og tilfinningaþroski. Þegar börn leika sér saman með kubba kemur oft upp 

ágreiningur á milli þeirra. Þá er tilvalið fyrir kennarann að nota tækifærið og ræða 

við börn um tilfinningar þeirra og hvernig hægt er að hafa stjórn á þeim. Þegar börn 

eru ósátt getur verið gott að spyrja þau hvernig þeim líði og fá þau til að tengja 

tilfinningar sínar við tilfinningar annarra. Þannig er hægt að fá þau til að átta sig á 

því hvernig þeim sjálfum, og því barni sem það er ósátt við, líður (Brody og Hirsch, 

1996:62) og öðlast þannig betri skilning á tilfinningum sínum. 

 Börn gera ýmsar tilraunir í vinnu með einingakubba og þau geta notað kubbana 

til að átta sig á því hverjir styrkleikar þeirra eru, auk þess sem þau geta áttað sig á 

hvers þau eru megnug. Í gegnum einingakubba geta börnin tjáð sig hlutlægt og 

komið á framfæri innri hvötum og löngunum sínum, hugmyndum og hugsunum sem 

þau geta oft ekki tjáð með orðum. 

6. Samstarf skólastiga 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að lögð sé áhersla á heildstæða 

menntastefnu í landinu, en þó eigi að vera skýr skil á milli skólastiga þannig að 

nemendur geti flust eðlilega á milli leik- og grunnskóla. Á hverju skólastigi er stefnt 

að því að hafa fjölbreytt viðfangsefni og fjölbreytta starfshætti til að koma til móts 

við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og þannig stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011: 10).  
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 Leik- og grunnskólar eru tvö ólík skólastig, til dæmis hvað varðar áherslur í 

lögum og Aðalnámskrám, hugmyndafræði, hefðir og starfshætti. Samkvæmt 

Jóhönnu Einarsdóttur eru það einkum þrír þættir sem aðgreina skólastigin: ytri 

umgjörð skólanna er ólík, félagslegt samhengi er ekki eins, og námskröfur í 

grunnskóla eru aðrar en í leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 66). Með ytri 

umgjörð er átt við að grunnskólar eru yfirleitt í stærri byggingum en leikskólar auk 

þess sem kennslustofur eru ólíkar deildum leikskóla. Dagsskipulag grunnskóla er 

einnig frábrugðið dagsskipulagi leikskóla. Í grunnskólanum er skipulagið miðað við 

kennslustundir og oft út frá námsgreinum, en það er mun sveigjanlegra í 

leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 67).  

 Félagslegt umhverfi er annar stór þáttur sem breytist þegar börn fara úr 

leikskóla yfir í grunnskóla. Félagslegt kerfi grunnskólans er flóknara en í leik-

skólanum, því þar eru yfirleitt fleiri börn til að hafa samskipti við og samskiptamáti 

barna við fullorðna er öðruvísi, færri fullorðnir eru á hvert barn og því er erfiðara 

fyrir barnið að sýna meiri biðlund til að fá athygli og samskiptin verða ekki eins náin. 

Þegar börn koma í grunnskólann þurfa þau oft að aðlagast nýjum hópi félaga, auk 

þess sem þau eru allt í einu orðin yngst í skólanum, en áður voru þau elst í 

leikskólanum. Aðstoð frá kennara verður oft ekki eins einstaklingsmiðuð í 

grunnskólum eins og í leikskólum, sökum þess að það eru fleiri börn á hvern 

fullorðinn í grunnskólanum heldur en í leikskólanum. Því verða samskiptin með öðru 

sniði en samskiptin við fullorðna í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 67).  

 Þegar börn koma í grunnskóla breytast námskröfurnar sem til þeirra eru gerðar. 

Í leikskólanum eru börn vön því að hafa rýmri tíma til leiks og þar er litið á leik sem 

megin námsleið barnsins, en sú aðferð fær yfirleitt lítið rými í grunnskólanum líkt og 

listgreinar og skapandi starf. Í staðinn er notast við formlegt nám, til dæmis í lestri 

og stærðfræði og umhverfið væntir árangurs á þessum sviðum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007: 67). 

 Á Íslandi hafa verið unnin nokkur þróunarverkefni þar sem ætlunin hefur verið 

að tengja skólastigin og hafa þau verið unnin í samvinnu leik- og grunnskólakennara. 

Ekki hefur farið fram úttekt á því hér á landi hverju þessi viðleitni hefur skilað, en þó 

hefur verið gerð slík úttekt á svipuðum verkefnum í Svíþjóð þar sem m.a. hefur 

komið fram að mikilvægt sé að leik- og grunnskólar byggi á sameiginlegri 
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hugmyndafræði, sýn og markmiðum. Einnig kemur fram að tilhneigingin hafi verið 

sú að hugmyndir grunnskólans taki yfir hugmyndir leikskólans þegar verið er að 

skipuleggja samstarf skólastiganna. Leikskólinn er þá skipulagður líkt og 

grunnskólinn, það er með sérstakar frímínútur og kennslustundir sem dæmi. Í þriðja 

lagi telja kennarar að samstarf skólastiganna sé mjög tímafrekt. Einnig segja þeir að 

tilraunir til að koma á samstarfi milli skólastiganna hefjist yfirleitt á skipulagsstiginu 

og feli í sér breytingar á því, svo sem að leikskólabörn heimsæki grunnskólann og 

þess háttar. Sjaldgæfara er að breytingar verði á hugmyndafræði eða starfs-

aðferðum kennara og að mismunandi sýn þeirra á börn sé borin saman (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007: 69-71; Samuelsson, 2006: 109). Börn öðlast reynslu á því að 

kynna sér nýja staði. Þannig öðlast leikskólabörn reynslu af því að heimsækja 

grunnskólann og kynna sér hvað tekur við þegar leikskólanum lýkur.  

 Dewey fjallaði um og lagði áherslu á mikilvægi reynslunnar í námi barna. Hann 

taldi að allt nám ætti sér stað fyrir tilstuðlan reynslunnar, og vildi meina að reynsla 

væri það sem einstaklingur hefði upplifað. Hann sagði að skólastarf yrði að byggja á 

þeirri reynslu sem börnin koma með í skólann svo þau geti byggt upp frekari reynslu 

sem er þeim einhvers virði (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 80-81 ; Dewey, 2000b: 54). 

Vinna með einingakubba getur verið hluti af þeirri reynslu sem börn taka með sér 

frá leikskóla yfir í grunnskóla og geta þannig byggt ofan á þá reynslu á traustum 

grunni. 

 Hér á landi hafa undanfarin ár verið stofnaðir nokkrir skólar sem hafa það að 

markmiði að auka samfellu milli skólastiga með því að vera bæði leik- og 

grunnskólar. Dæmi um slíka skóla eru Krikaskóli í Mosfellsbæ og Dalskóli í 

Úlfarsárdal.  Ætlunin með stofnun þessara skóla er m.a. að auka samfellu í námi til 

að mynda heild. Þannig eru börnum á mismunandi aldri skapaðar aðstæður til náms 

á þeirra forsendum, óháð aldurstengdum markmiðum, námsefni eða námskrám 

(Dalskóli, e.d. ; Krikaskóli, e.d.). Enn sem komið er, er ekki komin mikil reynsla á 

fyrirkomulag skóla af þessu tagi þar sem þeir eru tiltölulega nýjir á Íslandi. 

Áhugavert verður að fylgjast með þróun þessara skóla og hvernig börnum sem 

stunda nám í þeim á eftir að vegna í áframhaldandi námi. Það er einnig áhugavert 

að fylgjast með því hvernig leik- og grunnskólakennarar vinna saman að því að skapa 

heildræna skólastefnu sem tekur mið af báðum skólastigunum. 
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7. Notkun einingakubba í tveimur grunnskólum 

Við vinnu þessa verkefnis var leitað til og tekin viðtöl við tvo grunnskólakennara sem 

hafa notað einingakubba í kennslu. Þeir grunnskólar sem kennararnir starfa í eru 

ólíkir, annar skólinn er rótgróinn skóli sem hefur unnið með einingakubba frá árinu 

1996 en hinn skólinn hefur verið starfræktur frá árinu 2008 og hefur því einungis 

unnið með kubbana í örfá ár. Í umfjölluninni hér á eftir verða skólarnir nefndir skóli 

A og skóli B. 

 Valin var sú leið að hafa viðtölin við kennarana óstöðluð vegna þess að slík 

viðtöl henta vel þegar verið er að afla upplýsinga um reynslu viðmælenda og þau 

hafa ekki ramma í föstu formi. Þó þarf að setja ákveðinn ramma um viðtalið, það er 

umræðuefnið. Það er þó matsatriði rannsakanda hversu vel honum er fylgt eftir. Of 

stífur rammi getur hindrað að viðmælandi tjái sig óhindrað (Helga Jónsdóttir, 2003: 

73-75). Þegar viðtölin voru tekin voru vissar spurningar sem átti að leita svara við. 

Þessar spurningar snéru að því hvernig kennararnir nota einingakubba í 

skólastarfinu, reynslu og þekkingu barnanna af kubbunum úr leikskólanum, og 

reynsla kennara af því að nota kubbana í starfi sínu. Þeir tveir kennarar sem við 

töluðum við voru með ólílkan grunn en áttu það sameiginlegt að vera mjög 

áhugasamir um að nota einingakubba í almennu skólastarfi og sáu mikla möguleika 

til þess. Það sem þeim fannst helst standa í vegi fyrir því að þeir væri notaðir meira 

var þekkingaleysi kennara á kubbunum og hvernig hægt væri að nota þá í kennslu, 

auk þess hversu dýrir þeir væru í innkaupum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

mismunandi sýn kennaranna á notkun kubbanna og hvernig þeir nota þá. 

 Skóli A er nýlega stofnaður og einungis hefur verið unnið með einingakubba þar 

í örfá ár. Kubbarnir eru staðsettir á rúmgóðu svæði þar sem allur skólinn hefur 

aðgang að þeim. Kubbarnir eru helst notaðir í kennslu með börnum í 1. og 2. bekk, 

þó er örlítið unnið með þá í 3. og 4. bekk. Kubbarnir eru ekki notaðir í hefðbundnum 

kennslustundum, heldur eru þeir að mestu notaðir í svokölluðum smiðjum. Smiðjur 

eru vinnusvæði þar sem börnunum er skipt upp í hópa og á hverju vinnusvæði er ein 

námsaðferð eða námsefni tekið fyrir, svo sem listir, matreiðsla, smíði og 

einingakubbar. Smiðjurnar eru ein leið til að uppfylla skilyrði Aðalnámskrár leik- og 

grunnskóla. Þar er hópi barna skipt niður á sex svæði og þau vinna á hverju svæði 
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fyrir sig í 80 mínútur, tvisvar í viku, tvær vikur í senn. Kubbarnir hafa einnig verið 

notaðir í tengslum við þemavinnu, svo sem þegar börnin fá það verkefni að kynna 

heimili sín. Byggingarnar í þessum skóla fá ekki að standa lengi, tvo til þrjá daga í 

mesta lagi. Kubbarnir eru að mestu notaðir í frjálsum leik, og lögð er áhersla á að 

uppspretta námsins komi frá börnunum, að þau fái tækifæri til að láta ljós sitt skína. 

En eins og kennarinn sagði er ástæðan fyrir því að byggingarnar fá ekki að standa 

lengur en tvo til þrjá daga í senn er sú að kubbarnir mikið notaðir í frjálsum leik af 

öllum nemendum skólans og ekki til nægilega mikið af kubbum til þess að hægt sé 

að leyfa byggingunum að standa í lengur. Þó er öðru hvoru unnið markvisst með 

kubbana þar sem börnin fá verkefni frá kennaranum og eins og viðmælandi okkar 

nefndi eru það verkefni sem kennarinn leggur fyrir út frá því sem verið er að vinna 

með í kennslustundum, svo sem að byggja út frá sögum sem lesnar hafa verið. Í 

þessum skóla nota börnin ýmsa hluti með einingakubbum, svo sem tréverur, 

verðlaust efni, blöð, liti og þess háttar en ekki aðrar tegundir kubba eða annað 

leikefni. Börnin vinna í stórum hópum, allt upp í 12 - 13 börn í einu. 

 Skóli B er rótgróinn skóli og þar hefur verið unnið með einingakubba frá árinu 

1996. Upphaf þess að byrjað var að vinna með einingakubba þar var að einn 

kennarinn heillaðist af því hvað einingakubbarnir höfðu róandi og góð áhrif á mjög 

ofvirkan einstakling í bekknum. Í þessum skóla eru kubbarnir mikið notaðir í kennslu 

með börnum í 1. - 3. bekk en það fer þó eftir kennurum hve mikið þeir eru notaðir. Í 

skóla B fá börnin tækifæri til þess að láta byggingar sínar standa í marga daga. Geta 

þau því unnið frekar út frá þeim síðar og þegar þeim hentar. Notkun 

einingakubbanna er þríþætt; frjáls kubbaleikur þar sem börnin fá góðan tíma, allt 

upp í klukkustund, til að vinna í kubbunum, í samfélagsfræði eru þeir notaðir 

markvisst í kennslu auk þess sem þeir eru notaðir í stærðfræðikennslu. Í frjálsa 

leiknum fá börnin að byggja að vild og út frá eigin hugmyndum. Í samfélagsfræði eru 

kubbarnir notaðir markvisst í kennslu um þeirra samfélag og nota kennararnir 

kubbana til að tengja saman raunveruleikann og það sem börnin læra í bókum. Í 

stærðfræðikennslu eru kubbarnir oftast notaðir í einhvers konar hringekjuformi eða 

á stöðvum þar sem börnunum er skipt í hópa og þeim skipt á stöðvar þar sem þau 

vinna mismunandi stærðfræðiverkefni á hverri stöð, svo sem speglun, fjölda, stærðir 

og þess háttar. Þegar farið var í heimsókn í skóla B var í gangi verkefni hjá þriðja 
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bekk þar sem þau byggðu bæinn sinn. Þá fóru börnin í vettvangsferð og skoðuðu 

byggingar og nærumhverfi sitt. Þegar komið var til baka byggðu börnin þær 

byggingar sem þau sáu og útbjuggu götur og skilti úr auka efnivið sem þau fengu 

eftir að byggingu húsanna var lokið. Byggingarnar voru staðsettar inni í kennslustofu 

barnanna og höfðu þær fengið að standa í viku. Börnin fengu ýmsan efnivið til að 

lífga upp á byggingar sínar, s.s verðlausan efnivið, legokubba og annað sem þeim 

datt í hug. Í þessum skóla hafa einingakubbar verið notaðir alveg upp í miðstig 

grunnskóla með góðum árangri. 

 Eins og sjá má nota þessir tveir skólar mjög ólíkar leiðir, en á báðum stöðum er 

unnið mjög gott starf með einingakubba. Í skóla A eru einingakubbar notaðir 

markvisst í kennslu en í skóla B eru kubbarnir meira notaðir í frjálsum leik barnanna 

og í þemaverkefnum. Í báðum skólunum kom fram að mikill áhugi væri meðal 

grunnskólakennara til að nota einingakubba, en það hindraði þau oft að vita ekki 

hvernig ætti að nota þá. 

 Í öðru viðtalinu kom fram að möguleg ástæða fyrir því að kennarar vilja ekki 

nota einingakubba inni í skólastofum sé sú, að ekki sé nægilega mikið pláss þar. Í 

vettvangsathugunum okkar komumst við að því að hægt er að nota einingakubba í 

litlum skólastofum og byggingarnar geta fengið að standa í lengri tíma. Þegar 

byggingarnar fá að standa geta börnin þróað byggingar sínar og breytt og bætt að 

vild. Þegar slík verkefni eru unnin innan skólastofunnar þarf að skipuleggja hana upp 

á nýtt og hliðra til, auk þess sem börnin læra að ganga um byggingarnar þannig að 

þær skemmist ekki þó gengið sé á milli þeirra. 

 Kennarinn í skóla B virtist vera aðeins opnari fyrir notkun einingakubba í 

kennslu og má ef til vill rekja það til þess að hún hefur töluvert meiri þekkingu á 

kubbunum og hefur lagt mikið upp úr því að kynna sér þá og notkunarmöguleika 

þeirra. Kennarinn í skóla B sagði einnig að samkennarar hennar væru opnir fyrir því 

að prófa sig áfram með einingakubba í kennslu og hefur það ef til vill áhrif á það að 

hún sé opnari fyrir notkun þeirra. Í skóla A eru færri kennarar sem notað hafa 

einingakubba í kennslu heldur en í skóla B og er það ef til vill ástæðan fyrir því að 

þeir eru að mestu notaðir í frjálsum leik í þeim skóla. 

 Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um nokkrar aðferðir til að nota 

einingakubba í kennslu barna. 
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8. Hugmyndir að notkun einingakubba í kennslu í grunnskólum 

Til eru margvíslegar aðferðir til að nota einingakubba sem náms - og kennsluefni en 

eins og kom fram í viðtölum við kennarana virðist það hamla grunnskólakennurum í 

starfi með einingakubba að þekkja ekki aðferðirnar og að þora ekki að prófa sig 

áfram í vinnu með þá. Hér á eftir verða því settar fram nokkrar hugmyndir að vinnu 

með einingakubba í íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði sem eru þær greinar þar 

sem möguleikar einingakubba nýtast best, auk þess sem kynntir verða frágangsleikir 

sem hægt er að nota til að gera frágang skemmtilegri þegar búið er að vinna með 

kubbana. 

8.1 Íslenska 

Eins og kemur fram á mynd 1 hér að framan efla einingakubbar málþroska og þar af 

leiðandi íslensku á íslenskum leikskólum. Hægt er að nota einingakubbana til að 

læra stafina, leyfa börnunum að búa til stafi úr kubbunum, mynda stutt orð og láta 

þau lesa. Þegar unnið er með einingakubba og íslensku er hægt að láta börnin 

merkja þær byggingar sem þau byggja og einnig að láta þau segja frá, til að auka 

orðaforða þeirra. Þegar verið er að vinna með ákveðnar sögur er hægt að leyfa 

börnunum að byggja bakgrunn sögunnar eða sögupersónur. Jafnvel geta þau byggt 

allan söguþráðinn. Með þessu verður vinnan verkleg og sagan festist ef til vill betur í 

minni.  

8.2 Stærðfræði 

Uppbygging einingakubba býður upp á mikla möguleika til stærðfræðikennslu. 

Form, hlutföll, hugtök, þyngd, rými, flokkun og jafnvægi fellur vel að stærðfræði-

námi. Einnig er hægt að búa til einföld stærðfræðidæmi með notkun kubbanna. Það 

sem skiptir mestu máli er að leyfa ímyndunarafli kennarans að ná yfirráðum. Þá er 

hægt að nota einingakubbana til að kenna hvað sem er í stærðfræðinni. Hægt er að 

fara í ýmsa skemmtilega leiki sem hafa það að markmiði að æfa stærðfræðilega 

hugsun. Dæmi um slíkan leik er speglunarleikur þar sem börnin vinna saman tvö og 

tvö og svæðinu sem þau eiga að vinna á er skipt í tvo hluta til dæmis með 

málningarlímbandi. Svo skiptast þau á að leggja kubba við límbandið og eiga að 

leggja eins kubb og samstarfsaðilinn. Einnig er hægt að gera þetta flóknara með því 
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að annar aðilinn loki augunum á meðan hinn leggur kubb í sína byggingu. Þetta er 

þó ekki gert fyrr en að minnsta kostir 10 kubbar eru komnir í bygginguna og þar með 

þarf aukna hæfni til að sjá hvar kubbur var settur. Annað dæmi um stærðfræði-

tengdan leik er leikur sem Ásta Egilsdóttir kallar „bak í bak“. Þá fá börnin kubba sem 

eru alveg eins og sitja svo bak í bak og kubba sína byggingu án þess að horfa á það 

sem hinn er að gera. Svo er rætt um hvað er líkt með byggingunum, hvað er ólíkt, og 

svo framvegis (Ásta Egilsdóttir, 2011).  

8.3 Samfélagsfræði 

Einingakubba er hægt að nota mikið í samfélagsfræði. Hægt er að fara í vettvangs-

ferðir og skoða nánasta umhverfi, taka myndir, teikna byggingar og byggja þær svo 

þegar heim er komið. Hægt er að byggja heilu bæina og einnig helstu kennileiti bæja 

eða borga. Þar með er hægt að læra um það hverjir starfa í hvaða fyrirtækjum og 

hvað þarf til þess að samfélagið verði ein heild. 

Í samfélagsfræði er hægt að nota einingakubba á þann hátt að kennari leggur 

fyrir eitthvað eitt viðfangsefni, til dæmis Ísland í gamla daga og biðja börnin að 

byggja það sem þeim dettur fyrst í hug tengt þessu viðfangsefni. Þetta getur fengið 

börnin til að velta fyrir sér þessu viðfangsefni. Einnig er hægt að útfæra þetta á þann 

hátt að kennarinn leiði starfið, hann kemur þá með hugmyndir fyrir börnin að því 

hvað hægt er að byggja tengt þessu viðfangsefni. 

8.4 Frágangur 

Frágangur er mjög mikill hluti af námi með einingakubbum. Hægt er að gera 

fráganginn skemmtilegri og lærdómsríkari með því að fara í leiki sem auðvelda ekki 

bara tiltekt heldur ýta líka undir nám, t.d. stærðfræðinám. Til eru hugmyndir að 

leikjum sem hægt er að fara í með börnum og er hægt að þyngja leikina eftir aldri 

þeirra með því að gefa flóknari fyrirmæli. Eitt grundvallaratriði  þarf þó að hafa 

hugfast þegar verið er að ganga frá. Það er að tíminn sem fer í að ganga frá þarf að 

taka mið af aldri barna. Því yngri sem börnin eru, þeim mun lengri tíma þarf að gefa 

þeim í frágang. 

 Við upphaf tiltektar er gott að fá börnin til að taka byggingarnar niður með því 

að tína kubbana niður. Þegar því er lokið, er næsta skref að flokka kubbana eftir 

lögun og stafla þeim. Þó ekki fleiri en fimm í hvern stafla. Eftir það er hægt að fara 
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að byrja frágangsleikinn. Þegar verið er að gefa börnunum fyrirmæli verður að nota 

boðhátt en ekki skipun. Þeir leikir sem koma hér á eftir eru til notkunar eftir að búið 

er að taka byggingarnar niður.  

 Form: Taka saman alla þríhyrninga, allt sem er ávalt og svo framvegis. 

 Stærð: Taka minnsta kubbinn sem finnst, stærsta, taka minni kubb en X, 

taka stærri kubb en X og svo framvegis. 

 Hlutföll: Taka kubb sem er tvisvar sinnum stærri en X eða „Hér er ég með 

tvo eins kubba, getið þið fundið kubb sem er jafn stór og þeir tveir lagðir 

saman?“. Hugtökin sem mest eru notuð eru helmingurinn af og tvisvar 

sinnum stærri en. 

 Tölur: Biðja börnin að sækja ákveðinn fjölda kubba. 

 Áætlun/ágiskun: Biðja börnin að áætla og prófa sig áfram með það hvað 

hvert barn þurfi að taka marga kubba til þess að búið sé að taka alla 

kubbana af gólfinu. 

 

Tiltektarleikir geta eflt alla þá þroska- og námsþætti sem einingakubbar ná til og eru 

góð leið til þess að fá börn til að taka þátt í tiltekt á skemmtilegan hátt. Börn þurfa 

að læra að tiltekt er hluti af leik og hún getur verið skemmtileg. 
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9. Niðurstöður og umræður 

Hér að framan hefur verið fjallað um mikilvægi leiks í námi barna og gildi 

einingakubba í námi og kennslu í grunnskólum. Lagt var upp með spurninguna 

Hvernig má tengja saman leik og nám í grunnskóla með notkun einingakubba? 

Fræðilegur rökstuðningur er sóttur til hugmynda Dewey um mikilvægi þess að börn 

öðlist reynslu í námi sínu, að börn læri af reynslunni. Við styðjumst einnig við 

hugmyndir Vygotsky um leik og nám og það hvernig leikur getur verið námsleið ef 

börnin eru aðstoðuð við að komast á svæði mögulegs þroska í gegnum leik.  

 Við vinnu þessa verkefnis komumst við að því að Dewey fjallar mikið um reynslu 

í námi barna eða "læra af reynslunni" (Dewey, 1933/2000a: 15-16). Við skiljum 

þetta sem svo að Dewey telji leik mikilvæga námsleið fyrir börn svo þau geti öðlast 

reynslu og byggt á henni síðar. Auk þess var mikilvægi leiks í námi barna skoðað. 

Niðurstöður verkefnisins eru þær að hægt er að nota einingakubba í fleira en 

frjálsan leik, svo sem kennslu í hinum ýmsu námsgreinum og þannig tengja saman 

nám og leik. Einingakubbar eru vel til þess fallnir að efla fjölmargar greindir 

barnsins, svo sem málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, samskipta-

greind, líkams- og hreyfigreind og sjálfsþekkingargreind. Einnig er hægt að nota 

kubbana mun meira í kennslu en gert er því þeir eru opinn efniviður. 

 Okkar ályktun eftir vinnu þessa verkefnis og heimsóknir í tvo grunnskóla er sú, 

að hægt væri að nota einingakubba mun meira í kennslu yngri barna í grunnskóla en 

gert er, en lítil þekking kennara á efniviðnum og feimni við að prófa sig áfram og 

leyfa hugmyndafluginu að njóta sín virðist vera megin ástæðan fyrir því. Við teljum 

að þar sem einingakubbar eru nýttir í kennslu sé unnið mjög gott starf sem megi þó 

efla enn frekar.   

 Í notkun einingakubba felst mikið nám og börn öðlast reynslu í vinnu með þá, 

þannig þroska börnin fjölmargar af þeim greindum sem Gardner setti fram. 

Einingakubbar hafa mikið verið notaðir til að kenna stærðfræði og samfélagsfræði, 

en þá má einnig nota í kennslu fleiri námsgreina auk þess sem leikur með 

einingakubba getur falið í sér fjölbreytt nám á ólíkum sviðum. Einingakubbar veita 

börnum tækifæri til að velja þær félagslegu aðstæður sem þau vilja vera í, þau geta 

valið að byggja ein eða í samvinnu með öðrum. Þegar þau vinna með öðrum þurfa 



 32 

þau að byggja á fyrri reynslu og ræða hvert við annað. Þar af leiðandi læra þau hvert 

af öðru. Kubbarnir eru opinn efniviður sem veitir börnunum frelsi til að láta þá 

standa fyrir það sem þau vilja. Þetta eflir ímyndunarafl þeirra og sköpun og hjálpar 

þeim að tjá tilfinningar sínar sem þau byrgja inni og geta ef til vill ekki tjáð sig um í 

orðum. Howard Gardner setti fram fjölgreindarkenningu sína sem gerir ráð fyrir að 

manneskjan búi yfir átta styrkleikum. Kenning Gardners fellur vel að hugmyndum 

Pratt um leik og nám, því kubbarnir þroska flesta þá styrkleika sem Gardner telur að 

manneskjan búi yfir (Armstrong, 2000/2001: 13-14). Þeir styrkleikar sem 

einingakubbar koma inn á í fjölgreindarkenningu Gardners eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind. Þessar greindir er að okkar mati hægt að efla og þjálfa alla 

ævi. 

 Þegar börn hefja nám í grunnskóla eiga sér stað ákveðnar breytingar frá því sem 

var í leikskólanum. Umhverfi grunnskólans er öðruvísi, grunnskólinn er stærri en 

leikskólinn. Samskipti breytast einnig þegar komið er í grunnskóla því þá verða 

börnin hluti af stærri hóp og færri fullorðnir eru á hvert barn. Það getur verið erfitt 

fyrir börn að koma á nýjan stað þar sem þau þekkja ekki umhverfið og eru ef til vill 

ekki með sínum venjulegu félögum. Þetta, ásamt því sem gerist í líkamsþroska barna 

getur gert þau óörugg og þess vegna er gott að hafa efnivið sem þau þekkja og 

kunna á til að hjálpa þeim í gegnum þessar breytingar. Til þess að hægt sé að byggja 

nám barna á reynslu þeirra og fyrri þekkingu eins og Dewey talar um er mikilvægt að 

samstarf sé á milli skólastiga. Þetta er hægt að gera með því að kennarar leik- og 

grunnskóla myndi samfellu og heild á milli skólastiganna. Tilhneiging hefur verið til 

þess að starfshættir grunnskóla flytjist niður í leikskóla, en það er einnig mikilvægt 

að starfshættir leikskóla flytjist upp í grunnskóla, til dæmis að nota leikinn sem 

námsaðferð þar sem hann hefur verið aðal námsaðferð barnanna í leikskólanum. 

Þetta er einnig hægt að gera með því að veita börnunum tækifæri til að vinna með 

efnivið sem þau þekkja úr leikskólanum, svo sem einingakubba (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007: 80-81 ; Dewey, 2000b: 54). 

 Með því að flytja starfshætti leikskóla að einhverju leyti upp í grunnskóla er 

verið að byggja á fyrri reynslu barna. Þetta getur verið gott, því gildi leiks sem 

námsaðferðar er mikið hjá ungum börnum. Leikur er góð námsleið fyrir börn. Þau 
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þroskast mikið í gegnum leikinn og læra á eigin forsendum. Börnum þykir leikur 

skemmtilegur og verða því áhugasamari um að læra, ef námið fer fram í gegnum 

leik. Í gegnum leikinn eiga börn auðvelt með að þjálfa félagsleg samskipti, því þar er 

ekkert rangt og þau geta gert tilraunir með mismunandi samskiptaleiðir. Margar og 

mismunandi kenningar hafa komið fram um leik barna og segja má að þær eigi það 

allar sameiginlegt að leikur sé talinn mikilvægur í menntun og þroska barna. Talað er 

um að leikurinn hjálpi börnum að læra á og skilja umhverfi sitt, tala um tilfinningar 

sínar og hugmyndir, og þróa félagsleg tengsl við aðra (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 3-

4). Með því að tengja leik inn í nám barna í leik- og grunnskóla er verið að mynda 

samfellu í skólagöngu þeirra. 

 Leikurinn gefur börnum tækifæri á að prófa það sem þau hafa áður lært í 

bókum og öðlast þannig reynslu sem meðal annars Dewey taldi mikilvæga fyrir nám 

barna. Mikilvægt er að skólastarf taki mið af fyrri reynslu barna með því að notast 

við kennsluaðferðir sem börnin kannast við úr fyrra námi sínu til að auðvelda þeim 

upphaf grunnskólagöngu sinnar og til að auðvelda þeim að fást við þær aðstæður 

sem upp geta komið síðar. Þá geta börnin byggt á þeirri reynslu sem þau búa að og 

þannig leyst málin (Jóhanna Einarsdóttir, 2010: 3).  

 Með kennslufræðilegum leik er leitast við að samþætta leik og nám og hann 

býður upp á vinnu með margvíslegan efnivið. Einingakubbar eru efniviður sem flest 

börn kannast við úr leikskóla og er tilvalið að nota þá í kennslufræðilegum leik. Í 

kennslufræðilegum leik, sem og öllu námi barna, er hlutverk kennarans mjög 

mikilvægt, hvort sem það fer fram í gegnum leik eða ekki. Kennarinn þarf að styðja 

við börnin með því að spyrja þau spurninga, ræða við þau og aðstoða, og þannig 

hjálpa þeim að komast á svæði mögulegs þroska, að aðstoða þau við að öðlast 

skilning á og þroska færni í einhverju sem þau ekki kunna eða geta án aðstoðar, 

samanber kenningu Vygotsky um svæði mögulegs þroska (Bennett, Wood og 

Rogers, 1997: 12 og Lightfoot, Cole og Cole, 2009: 23). Það er einnig mikilvægt að 

kennarinn taki eftir því hvað börnin eru að fást við í leik sínum og hvar áhugi þeirra 

liggur, svo hann geti byggt á því í vinnu með börnunum síðar. 

 Einingakubbar hafa lengi verið notaðir sem námsaðferð í leikskólum en styttri 

hefð er fyrir þeim í grunnskólum. Til að afla okkur upplýsinga um hvernig 

einingakubbar eru notaðir í grunnskólum fórum við í heimsókn í tvo mismunandi 
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skóla sem báðir vinna með einingakubba. Í athugunum okkar kom í ljós, að verið er 

að nota einingakubba í kennslu í einhverjum skólum og gera má ráð fyrir að þeir séu 

einnig notaðir í frjálsum leik í fleiri skólum. Það er niðurstaða okkar úr þessum 

athugunum og þeim viðtölum sem tekin voru, að einingakubbar séu ákjósanlegur 

efniviður til kennslu yngri barna í grunnskólum ef kennarar eru nægilega opnir fyrir 

því. Því eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er leikur mikilvæg 

námsaðferð og gefur sköpunargleði barna og ungmenna tækifæri til að njóta sín 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011: 22). Það er upplifun okkar, að kennarar í 

grunnskólum sjái það sem hindrun að nota einingakubba í kennslu, því þeim finnst 

ekki nægilegt pláss vera í skólastofunni fyrir slíkan efnivið. Auk þess þekkja margir 

grunnskólakennarar ekki þennan efnivið.  

 Einingakubbar eru opinn efniviður sem gefur börnum kost á því að láta þá 

standa fyrir það sem hugmyndaflug barnanna býður upp á. Að okkar mati er hægt 

að nota einingakubba í kennslu svo lengi sem hugmyndaflug kennarans leyfir það. 

Hægt er að nota einingakubba í margvíslega leiki, svo sem kennslufræðilegan leik, 

en ætlunin með honum er að tengja saman leik og nám. Í vinnu með einingakubba 

þjálfast margir þroskaþættir og við það læra börnin óbeint og öðlast reynslu. 

  



 35 

10. Lokaorð 

Eftir að hafa kynnt okkur leik og nám og einingakubba ætlum við að draga saman 

helstu niðurstöður okkar. Í fyrsta lagi teljum við einingakubba vera góða námsleið 

fyrir börn í grunnskólum í bland við hefðbundnar kennsluaðferðir. Leikur hefur verið 

helsta námsleið barna í leikskólum og því teljum við mikilvægt að byggja á 

styrkleikum þeirra, þekkingu og fyrri reynslu. Við sjáum fyrir okkur að einingakubbar 

gætu nýst sérstaklega vel fyrir börn með einhvers konar náms- eða hegðunar-

örðugleika, sem og börn sem eru að hefja nám í grunnskóla. Einingakubbar eru 

efniviður sem flest börn þekkja úr leikskóla og geta þeir hjálpað þeim að aðlagast 

nýjum aðstæðum. 

 Það er niðurstaða okkar að einingakubbar séu notaðir að einhverju leyti í 

grunnskólum landsins, en hversu mikið og hversu markvisst getum við ekki sagt til 

um miðað við þá óformlegu athugun sem gerð var. Til þess þyrfti viðameiri 

rannsókn. 

 Við teljum að til þess að einingakubbar geti nýst sem best í námsleiðum 

grunnskóla þurfi grunnskólakennarar að hafa möguleika á að sækja sér fræðslu um 

þá, auk þess sem þeir þurfa að vera opnir fyrir notkun kubbanna og óhræddir við að 

prófa sig áfram með þá. Kennarar þurfa einnig að vera óhræddir við nýta rýmið sem 

er til staðar, hvort sem það er inni í skólastofunni eða í sameiginlegu rými. Það er 

okkar reynsla af þeim viðtölum sem tekin voru að börn sýna byggingum sem þau og 

félagar þeirra byggja virðingu, og gæta þess að þær skemmist ekki. 

 Í þeim tveimur heimsóknum í grunnskóla sem við fórum í sáum við verkefni í 

vinnslu sem vakti áhuga okkar. Þetta verkefni var þemaverkefni þar sem börnin 

bjuggu til bæ og fengu hugmyndir úr sínu umhverfi og byggðu byggingar sem þau 

þekktu. Verkefnið var unnið inn í skólastofu barnanna þar sem ekki mikið pláss er, 

en þó var hálf stofan tekin undir byggingarnar. Það vakti áhuga okkar hversu fær 

börnin voru í því að byggja, hversu gott hugmyndaflug þau hafa og hvernig þau 

leystu ýmis vandamál sem upp komu. Þetta sýndi okkur einnig að hægt er að vinna 

með einingakubba þó plássið sé ekki mikið. 

 Við lögðum upp með rannsóknarspurninguna Hvernig má tengja leik og nám í 

grunnskóla með notkun einingakubba í kennslu?" og var henni svarað í köflunum 
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hér á undan. Þar kemur fram að við teljum að hægt sé að nota einingakubba í fleira 

en frjálsan leik, svo sem í kennslu í hinum ýmsu námsgreinum og þannig tengja 

saman nám og leik. Heimsóknir okkar í grunnskólana tvo sannfærði okkur um að 

hægt er að nota einingakubba markvisst í kennslu barna í grunnskólum og þá helst í 

kennslu yngri barna. 

 Lærdómur sá sem við drögum af vinnu þessa verkefnis er, að einingakubba er 

hægt að nýta í kennslu, þeir þurfa ekki einungis að vera afþreying eða uppfyllinga-

refni í grunnskólum eins og tilhneiging hefur verið til.  

 

 

  



 37 

11. Heimildaskrá 

Armstrong, T. (2001). Fjölgreindir í skólastofunni (Erla Kristjánsdóttir, þýðandi). 
Reykjavík: JPV Útgáfa. (Frumútgáfa 2000). 

Austrailian Government Department of Education, Employment and Workplace 
Relations. (2009). The early years lerning framework for Australia. Sótt af 
http://rti.cabinet.qld.gov.au/documents/2009/jun/national%20early%20chil
dhood%20development%20reform%20agenda/Attachments/Framework.pdf 

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. (2003). Barnasálfræði; frá fæðingu til 
unglingsára (2. útgáfa). Reykjavík: Mál og menning. 

Ásta Egilsdóttir. (2011). Ýmis kubbaverkefni. Sótt af http://astaegils.is/?p=673 

Ásta Egilsdóttir. (2013a). Hlutverkaleikur og einingakubbar. Sótt af 
http://astaegils.is/?page_id=251 

Ásta Egilsdóttir. (2013b). Tími og vinnufriður mikilvægur í kubbastarfi. Sótt af 
http://astaegils.is/?p=655 

Bennett, N., Wood, L. og Rogers, S. (1997). Teaching through play. Teachers‘ 
thinking and classroom practice. Buckingham: Open University Press. 

Berk, L. E. og Winsler, A. (1995). Scaffolding Children‘s learning: Vygotsky and Early 
Childhood Education. Washington: National Association for the Education of 
Young Children. 

Brody, C. og Hirsch, E. S. (1996). Social Studies through Block Building. Í Elisabeth S. 
Hirsch. (ritstjóri), The Block Book (3. útgáfa) (bls 61-74). Washington D.C.: 
National Association for the Education of Young Children. 

Colker,L.J. og Dodge, D.T. (1998). Leikur með einingakubba (Kristín Dýrfjörð, þýddi). 
Reykjavík: Kristín Dýrfjörð  

Copeland, R. W. (1974). How Children Learn Mathematics (2. útgáfa). New York: 
Macmillan Publishing Co. 

Cuffaro, H. K. (1996). Dramatic Play: The Experience of Block Building. Í Elisabeth S. 
Hirsch (ritstjóri), The Block Book (3. útgáfa) (bls. 75-102). Washington D.C.: 
National Association for the Education of Young Children. 

Dalskóli. (e.d.). Saga skólans. Sótt af http://dalskoli.is/index.php/skolinn/saga 

Dewey, J. (2000a). Hugsun og menntun (Gunnar Ragnarsson, þýðandi). Reykjavík: 

 Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (Frumútgáfa 1933).  

Dewey, J. (2000b). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson, þýðandi). Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (Frumútgáfa 1938). 

Frost, J.L., Wortham, S.C. og Reifel, S. (2011). Play and child development. Upper 
Saddle River, New Jersey: Pearson/Merrill Prentice-Hall. 

http://rti.cabinet.qld.gov.au/documents/2009/jun/national%20early%20childhood%20development%20reform%20agenda/Attachments/Framework.pdf
http://rti.cabinet.qld.gov.au/documents/2009/jun/national%20early%20childhood%20development%20reform%20agenda/Attachments/Framework.pdf
http://astaegils.is/?p=673


 38 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður Halldórsdóttir 
og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum (bls. 67-84). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Inga Líndal Finnbogadóttir. (2010). Einingakubbar til náms og þroska. Í Inga Líndal 
Finnbogadóttir (ritstjóri), Einingakubbar til náms og þroska (bls.6-12). 
Hafnarfjörður: Leikskólinn Álfasteinn. 

Johnson, H.M. (1996). Í Elisabeth S. Hirsch. (ritstjóri), The Block Book (bls 9-25). 
Washington D.C.: National Association for the Education of Young Children. 

Johnson, J.E., Christie, J.F. og Wardle, F. (2005). Play, development, and early 
education. New York: Pearson. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Lítil börn með skólatöskur: Tengsl leikskóla og 
grunnskóla. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Rannsóknarstofa í 
menntunarfræðum ungra barna. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2009). "Frábær skólaföt á hressa krakka!": Rannsókn á 
umfjöllun fjölmiðla um börn við upphaf grunnskólagöngu. Netla – Veftímarit 
um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/greinar/2009/006/index.htm 

Jóhanna Einarsdóttir. (2010). Leikur og nám á mótum skólastiga. Reykjavík: 
RannUng. Sótt af 
http://www.stofnanir.hi.is/rannung/sites/files/rannung/B%C3%A6klingurLei
kurN%C3%A1m_0.pdf 

Jóhanna Sigrún Jónsdóttir og Svava Björg Mörk. (2007). Einingakubbar í stærðfræði 
og leik. Hafnarfjörður: Jóhanna Sigrún Jónsdóttir og Svava Björg Mörk. 

Krikaskóli. (e.d.). Sérstaða Krikaskóla. Sótt af http://krikaskoli.is/SerstadaKrikaskola/ 

Leeb -Lundberg, K. (1996). Í Elisabeth S. Hirsch. (ritstjóri), The Block Book (bls 35-60). 
Washington D.C.: National Association for the Education of Young Children. 

Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S.R. (2009). The development of children (6. útgáfa). 
New York: Worth Publishers. 

Lillemyr, O.F. (2011). Lek - Opplevelse - Læring: I barnehage og skole (3. útgáfa). 
Oslo: Universitetsforlaget. 

Moffitt, M.W. (1996). Children Learn about Science through Block Building. Í 
Elisabeth S. Hirsch (ritstjóri), The Block Book (3. útgáfa) (bls 27-34). 
Washington D.C.: National Association for the Education of Young Children. 

Naughton, G.M. og Williams, G. (2009). Teaching Young Children: Choices in theory 
and practice (2. útgáfa). New York: Open University Press. 

Pratt, C. (1990). I learn from children. New York: Perennial Library. 



 39 

Samuelsson, I.P. (2006). Teaching and learning in preschool and the first years of 
elementary school in Sweden. Í Jóhanna Einarsdóttir og J.T. Wagner 
(ritstjórar), Nordic Childhoods and Early Education: Philosophy, Reasearch, 
Policy, and Practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (bls. 
101-131). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing. 

 

  



 40 

Fylgiskjal 1 

Reykjavík 19. mars 2013 

Góðan dag 

Við erum að skrifa lokaritgerð til B.ed náms í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fjallar hún í grófum dráttum um það hvernig 

nám barna fer fram í gegnum einingakubba og hvernig hægt er að halda áfram með 

og þróa vinnu með einingakubba í grunnskólum. Okkur langar því að athuga hvort 

möguleiki sé á að fá að koma að minnsta kosti einu sinni í heimsókn til ykkar til að 

fylgjast með vinnu með einingakubba og ræða við starfsfólk um vinnuna sem fer 

fram hjá ykkur með kubbana. 

 

Kær kveðja 

Aðalheiður Kristjánsdóttir og Hildur Rut Stefánsdóttir 
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Fylgiskjal 2 

 Hver er reynsla þín af einingakubbum og hvað hefur þú notað þá lengi? 

 

 Í mörgum leikskólum eru einingakubbar hluti af leikefni barnanna og víða er 

unnið á markvissan hátt með kubbana. Hvernig er það í þeim leikskólum sem 

ykkar nemendur koma úr? 

 

 (Ef já, þau hafa reynslu) Telur þú að þekking og reynsla barnanna af vinnu 

með einingakubba í leikskóla nýtist þeim þegar þau koma í grunnskóla? 

  

 Hvernig birtist það? 

 

 Eru börnin áhugasöm um kubbana? 

 

 Eru einingakubbar notaðir almennt í kennslu hér (það er, ekki bara í 

tengslum við þemavinnu)? 

 

 Hvernig notar þú/þið einingakubbana í skólastarfinu? 

 

 Notar þú einingakubba í öllum námsgreinum? 

 

 Finnst þér grunnskólakennarar almennt opnir fyrir því að nota einingakubba í 

kennslu? 

 

 Telur þú að vinna með einingakubba á báðum skólastigum (leik- og grunn) 

geti auðveldað börnum flutning milli skólastiga? 

 

 Er samstarf á þessu sviði á milli skólastiganna? 

 

 Hugmyndir að leikjum í einingakubbum til að nota með börnum í 

grunnskóla? 

 

 


