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Ágrip  

Viðfangsefni þessarar B.Ed-ritgerðar er notagildi einingakubba á báðum skólastigum og 

hver vitneskja, viðhorf og notkun þeirra er í leik- og grunnskólum. Fjallað er um 

hugmyndafræðina á bak við einingakubba og hvaða þroskaþætti er verið að vinna með 

þegar verið er í leik með einingakubba. Könnun var gerð á notkun einingakubba bæði í 

leikskóla og grunnskóla. Aðferð við gagnaöflun var undir áhrifum eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar en tekin voru fjögur viðtöl, tvö við leikskólakennara og tvö við 

grunnskólakennara. Inntak svaranna var flokkað í viðhorf og þekking, vitneskja og svo 

notkun kubbanna í eigin kennslu. 

Einingakubbar eru opinn efniviður og koma inn á alla þá þroskaþætti sem koma 

fram í námskrá bæði leik- og grunnskóla. Í leik með einingakubba byggja börn það sem þau 

þekkja úr eigin umhverfi og er hægt að byggja á þessari reynslu með því að ýta undir nám 

þeirra með vettvangsferðum og skoða með þeim bækur af þekktum byggingum. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar sýna að viðmælendurnir töldu 

leikskólakennarana hafa góða þekkingu á einingakubbum og nota þá markvisst í starfi með 

börnum. Samkvæmt viðmælendum læra grunnskólakennarar lítið um einingakubba í námi 

sínu, sem þeir telja að verði til þess að þeir noti þá ekki markvisst í starfi með börnum. 

Jafnframt telja viðmælendurnir það hindrun að efniviðurinn er dýr, sem líklega er ástæða 

þess að  grunnskólar fjárfesta ekki í honum.  
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Þakkarorð 

Við smíði þessarar ritgerðar nutum við hvatningar og stuðnings frá nokkrum aðilum sem 

okkur langar að þakka. 

Fyrst langar okkur að þakka mökum okkar, þeim Unnari og Ólafi Friðrik, fyrir að 

hafa stutt okkur í gegnum allt námið og gert okkur kleift að fara út af heimilinu og stunda 

nám okkar af samviskusemi. Án þeirra hefði þetta ekki verið hægt. Svo má ekki gleyma 

okkar elskulegu börnum. Þau hafa verið ótrúlega þolinmóð og skilningsrík þegar við höfum 

þurft að sitja öll kvöld og læra. Þegar maður er lítill getur þetta verið ótrúlega erfitt, svo 

við erum svo sannarlega heppnar að eiga þessi yndislegu börn.  

Leiðbeinandi okkar, hún Kristín Karlsdóttir, lektor , fær miklar þakkir fyrir að hafa 

komið okkur á leiðarenda og hvatt okkur endalaust áfram. Þegar við sáum ekki fyrir 

endann á vinnunni var hún alltaf svo jákvæð og sá eitthvað sem við sáum ekki sem gerði 

það að verkum að við gátum lokið við ritgerðina. 

Svo má ekki gleyma okkar elskulegu skólafélögum sem hafa fylgt okkur í gegnum 

allt námið með mikilli hvatningu, skemmtilegum sögum og uppákomum, sem gerðu námið 

miklu skemmtilegra og áhugaverðara fyrir vikið. Við höfum bara grætt á þessum árum og 

erum ótrúlega heppnar að hafa eignast svona góðar vinkonur. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar  

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, 14.05.2013 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1. Inngangur  
Einingakubbar er efniviður sem bæði leik- og grunnskólar eru farnir að nýta sér í námi og 

kennslu ungra barna. Einingakubbar eru opinn efniviður og bjóða upp á mikla möguleika í 

vinnu með börnum á öllum skólastigum. Opinn efniviður er talin stuðla að aukinni 

sköpunargleði hjá börnum og ýta undir þroska barna. Þegar unnið er með einingakubba er 

farið inn á alla þá þroskaþætti sem aðalnámskráin á báðum skólastigum leggur áherslu á 

og stuðla kubbarnir að því að sköpunargleði og hugmyndir barnanna fái að njóta sín. 

Höfundar þessarar ritgerðar hafa starfað á ólíkum leikskólum sem bjóða upp á leik 

með einingakubbum sem koma frá hugmyndafræði Caroline Pratt. Í öllum þessum skólum 

er mismikið unnið með kubbana og misjafnt að hvað marki hugmyndafræðin fær að njóta 

sín. Í námi okkar höfum við fengið kennslu um einingakubba og umræðan um þá varð til 

þess að okkur langaði til þess að kynna okkur þennan efnivið nánar og fá svör við nokkrum 

af þeim spurningum sem við fengum ekki svör við í náminu sjálfu. Eftir miklar vangaveltur 

vorum við sammála um það að leita svara við því hvernig einingakubbar eru notaðir á 

báðum skólastigum og þó sérstaklega í grunnskóla.   

Ritgerðin skiptist í fræðilegan kafla, könnun, niðurstöður og umræður. Í fræðilega 

kaflanum er fjallað um einingakubba; uppruna þeirra, notkun og notagildi Jafnframt 

hvernig leikur barna með einingakubba styður við mismunandi þroskastig, hvert hlutverk 

kennara er í leik með einingakubba og hvaða atriði þarf að hafa í huga þegar kemur að 

samskiptum í leik bæði barna og fullorðinna. Loks er fjallað um tengslaleik og grunnskóla, 

hvernig einingakubbar eru nýttir og hvort notkun einingakubba á báðum skólastigum geti 

stutt við aðlögun barna frá leik- til grunnskóla. 

Gerð var könnun þar sem tekin voru fjögur viðtöl, tvö við leikskólakennara og tvö 

við grunnskólakennara. Í niðurstöðukaflanum, þar sem greint er frá viðtölunum, eru svör 

viðmælendanna flokkuð í þrennt; vitneskju og þekkingu, viðhorf og loks notkun 

einingakubba í kennslu. Úrvinnsla úr viðtölunum kemur síðan í niðurstöðukafla með 

umræðum. 
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2. Einingakubbar 

Einingakubbarnir eru gerðir úr endingagóðum viði sem heitir Hlynur. Hann er 

hægsprottinn og hefur þann eiginleika að það flísast ekki úr honum. Kubbarnir eru nokkuð 

stórir og frekar þungir. Því eru byggingarnar stöðugar og þar af leiðandi er hægt að gera 

stórar byggingar (Valborg Sigurðardóttir, 1992:56). 

Einingakubbarnir eru í ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum sem miðast við 

ákveðinn grunnkubb. Grunnkubburinn er fjórtán cm á lengd eða tvisvar sinnum lengri en 

breidd hans og er breidd hans tvisvar sinnum lengri en þykkt hans. Einnig eru í safninu 

hyrndir kubbar, sem er hlutfall af grunnkubbnum sem margfeldi, og þríhyrningar sem eru 

annað hvort helmingur grunnkubbsins eða fjórðungur. Svo eru ávalir, bogadregnir eða 

beygjur og allir falla þeir á einhvern hátt að hlutföllum grunnkubbsins hvað varðar breidd, 

hæð og þykkt. Einnig eru þrístrendingar sem eru annað hvort helmingur eða fjórðungur 

hans (Elva Önundardóttir, 2010:74). 

Einingakubbar eru opinn efniviður og hafa þann eiginleika að börn hafa óendanlega 

möguleika til þess að þróa hugmyndir sínar og spinna eða skapa að vild, en til þess að það 

geti orðið að veruleika, þarf barnið að hafa nægjanlega mikið af kubbum og fá tækifæri til 

þess að nota þá. Með kubbunum þarf ekki að vera í einhverjum ákveðnum leik til þess að 

vinna með þá. Það er hægt að búa til mynstur, kanna hvaða kubbar passa saman og hverjir 

passa ekki saman. Leikurinn stjórnast af áhuga barnanna og þau laga sig ekki að 

efniviðinum heldur aðlagast efniviðurinn að þeim og hugmyndum þeirra (Jóhanna Sigrún 

Jónsdóttir og Svava Björk Mörk, 2007:42-43). 

 Leikur barna er orðinn mjög þróaður og þegar úthald barnanna er orðið meira, þá 

er gjarnan bætt við verðlausu efni, eins og efnisbútum, garni, teppabútum, eggjabökkum, 

litum, steinum, pappír og bara öllu því verðlausa efni sem börnum og starfsfólki dettur í 

hug að nota. Einnig hefur mikið verið notað málningarlímband, en það hentar vel með 

þessum kubbum og skilur ekki eftir far á þeim (Inga Líndal Finnbogadóttir, 2010:7). 
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2.1 Uppruni einingakubba  
Caroline Pratt fæddist árið 1867 í smábænum Fayetteville í New York fylki og byrjaði hún 

að kenna aðeins  sextán ára gömul. Hún var aldrei ánægð með skólakerfið og reyndi að 

finna einhverjar nýjar aðferðir til þess að kenna börnum. Hún varð snemma sannfærð um 

það að löngun barna til þess að læra væri jafn sjálfsögð og að þau byrjuðu að ganga og 

skríða. Hennar upplifun sem kennara var sú að börnin væru oft að líta á klukkuna til þessa 

að athuga hvort tíminn væri búin eða að börnin væru að reyna að finna leiðir til þessa að 

komast út. Því spurði hún þeirrar spurningar hvers vegna ætti að láta börnin aðlagast 

skólakerfinu í staðinn fyrir að laga skólakerfið að þeim. Í kennslu hafði hún kynnst kubbum 

sem Patty Hill hannaði, en henni fannst ýmislegt ábótavant við þá kubba. Henni fannst þeir 

ekki nógu sveigjanlegir og ekki nógu mikil samhæfing í þeim (Winsor og Hirsh, 1996:1-3).  

Caroline Pratt sótti hugmyndir sínar í framfarastefnu Deweys sem segir að 

hugsunin valdi því að við náum að stjórna athöfnum okkar og setja okkur markmið. Til þess 

að ná framtíðarmarkmiði okkar verðum við að hegða okkur á markvissan og yfirvegaðan 

hátt (Dewey, 2000:57). Í leikskóla Caroline Pratt voru lykilorðin sjálfsnám og heildrænn 

þroski. Það sem hún lagði mesta áherslu á var að efla alhliða þroska barnsins; andlegan, 

líkamlegan, félagslegan og tilfinningalegan, til þess að stuðla að því að börn væru virk og 

skapandi, frekar en að þau sætu kyrr og hlustuðu óvirk og aðgerðalaus. Í vinnu sinni með 

einingakubba gerði hún kerfisbundnar athuganir á leik barnanna með kubbana og fljótlega 

kom í ljós hvaða kostum þeir voru gæddir og hvernig þeir stuðluðu að þroskandi leikjum og 

sjálfsnámi. Það leið ekki langur tími þar til einingakubbar og byggingaleikir voru kjarninn í 

uppeldistarfi hennar (Valborg Sigurðardóttir, 1992:56-57). 

Kostir einingakubba eru þeir að þetta er opinn efniviður og styður börn í sjálfsnámi. 

Þau geta leikið með einingakubba án stýringar hins fullorðna, endurskapað reynslu sína og 

tjáð tilfinningar sínar í gegnum leikinn. Þau eru svo hugmyndarík í leik sínum að oft eru 

byggingarnar eins og fallegir listmunir þegar þau hafa lokið við þær. Þegar börn leika sér 

með einingakubba þurfa þau að læra að skiptast á og deila sameiginlegu rými og efnivið. Í 

leik eru þau hvött til samskipta, hvort sem það er sín á milli eða við fullorðna og deila þau 
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fjölbreyttum hlutverkum í leiknum, en um leið kemur í ljós reynsla þeirra og skilningur á 

samfélaginu (Cuffaro, 2006:36; Hirsch, 1996:8-9). 

2.2 Stigskipt þróun í byggingaleik 

þegar börn vinna með einingakubba á sér stað ákveðin þróun í byggingarferli sem þróast á 

sama hátt, hvort sem þau læra á kubbana tveggja ára eða sex ára. Eftir því sem börn eru 

eldri þegar þau byrja að byggja, þróast leikurinn þó hraðar en ella. Á hverju stigi eru 

endurtekningar áberandi, sem leiðir börn áfram til skilnings á möguleikum efniviðarins. 

Börn þurfa að finna lausnir til þess að komast á næsta stig, vinnubrögð verða flóknari og 

einnig tæknilegri og þar af leiðandi verður tilgangurinn betur tengdur námsmarkmiðum.  

Stigin skiptast í sjö þrep og er mikilvægt að kennari þekki hvert stig fyrir sig og hvað 

gerist á hverju stigi. Með því að kennari þekki stigin notar hann þau í kennslu með 

einingakubba, en til þess að börn verði fær á hverju stigi, er talið að þau þurfi að fara í 

gegnum þau öll í réttri röð.  

 

Á fyrsta stiginu kynnast börn kubbunum með því 

að handfjatla þá. Þau færa kubba á milli staða, 

stafla þeim óreglulega og nota ýmis form og 

breytileg rými (Johnson,1996:10).  

 

 

Á öðru stigi hefst byggingarferlið. Þá raða þau 

kubbunum lárétt hlið við hlið eða hlaða þeim í 

lóðréttar byggingar. Á þessu stigi eru 

endurtekningar mjög áberandi, eins og á fyrsta 

stigi, en þær leiða til þess að mynstur verður 

áberandi og börn skynja veggi og gólf á annan 

hátt; fer eftir því hvað þau eru að byggja 

(Johnson, 1996:13-14).  

1. Handfjatla kubba  Ljósm.HBE 

2. Einingakubbarnir raðaðir láréttir  Ljósm. 
HBE 
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Þriðja stigið nefnist brúin. Þá er tveimur kubbum 

raðað upp samhliða og svo er bilið brúað með 

þriðja kubbnum. Þessi uppröðun getur verið 

erfið og oft eru gerðar margar tilraunir þangað 

til þetta tekst (Johnson, 1996:14). 

 

Á fjórða stiginu er verið að afmarka svæði. Þá er 

kubbunum raðað upp þannig að þeir afmarki 

ákveðið svæði, en eins og á fyrri stigum 

byggingaleiksins, eru endurtekningar tíðar. 

Einnig eru börn að læra að brúa á milli tveggja 

kubba og verða yfirleitt fyrstu vandamálin við 

byggingasmíðina á þessu stigi sem þau verða að 

leysa (Johnson, 1996:16-17). 

 

Fimmta stigið nefnist samhverfa og jafnvægi. 

Þá hafa börnin kynnst kubbunum vel, bæði 

eiginleikum og möguleikum, og eru búin að 

gera þó nokkrar tilraunir með þá. Því bætist við 

mynstur og samhverfa við tæknina og 

byggingamynstur fyrri stiga. Á þessu stigi nota 

þau fleiri kubba til þess að ná þeim markmiðum 

sem þau er að vinna eftir og ímyndunaraflið fær 

að njóta sín. Byggingarnar verða stöðugri, sem kemur af skilningi þeirra af kubbunum, þar 

sem þau gera endurtektar tilraunir sem auka færni þeirra með burðarþol og jafnvægi 

(Johnson, 1996:18).  

 

 

 

3. Brúin raðað upp samhliða  Ljósm. HBE  

4. Afmarka svæði  Ljósm. HBE 

5. Búa til mynstur  Ljósm. HBE 
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Á sjötta stiginu gefa börn byggingunum nafn. 

Fram að þessu hafa þau nefnt byggingar sínar, en 

þau nöfn eru langt frá því að vera í samræmi við 

hvernig útlit þeirra er. Á þessu stigi ákveða þau 

fyrirfram hvað þau ætla að nefna bygginguna og 

það mun tengjast hlutverkaleiknum sem tekur við 

þegar byggingu er lokið (Johnson, 1996:21). 

 

Síðasta stigið er sjöunda stigið og það er 

hlutverkaleikurinn. Eftir því sem geta barna eykst í 

kubbastarfinu, verður hlutverkaleikurinn algengari. 

Þau hafa mikla þörf fyrir að tjá sig og byggingarnar 

verða smám saman eitthvað ákveðið og oftar en ekki 

endurspegla þær reynslu barna. Kröfur aukast um 

aukahluti á þessu stigi til þess að skilgreina nánar það 

sem þau eru að fást við (Johnson, 1996:21). 

 

2.3 Einingakubbar og náms- og þroskaþættir  

Þegar börn leika sér með einingakubba er verið að vinna með ýmsa náms- og þroskaþætti 

sem eru mikilvægir. Í Aðalnámskrá leikskóla segir að meginmarkmið í uppeldi og kennslu 

leikskóla sé að: 

 Fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra. 

 Veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. 

 Hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir          

hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar. 

 Stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, leggja grundvöll að því að 

börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir.      

 Þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun. 

6. Byggingum gefið nafn  Ljósm. HBE  

7. Hlutverkaleikur með 
einingakubba  Ljósm. HBE  
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 Rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi meðal annars að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra 

samskipta (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:30). 

Þegar börn leika sér með einingakubba er komið inn á marga náms- og þroskaþætti sem 

kemur vel í ljós þegar fylgst er með börnum í leik með kubbana. Kubbarnir reyna einnig 

helst á samhæfingu augna og handa. Félagsþroskinn eflist, þau nota málið mikið og fyrst 

og fremst eru kubbarnir kjörinn efniviður fyrir stærðfræðinám, því farið er inn á mörg 

hugtök stærðfræðinnar, eins og fjölda, magn, lengd, breidd og hæð (Cuffaro, 1996:7). 

2.3.1Félags- og tilfinningaþroski  

Brody og Hirsch telja að félags- og tilfinningaþroski örvist í leik með einingakubbum. Til 

dæmis þegar barn er að leika sér með kubba og fær leið á því að leika eitt með kubbana. 

Um leið og einhver annar byrjar að leika sér með kubbana í framhaldinu, þá langar barninu 

ekkert meira en að halda áfram í leiknum. Einnig þegar upp koma deilur á milli barna, Þá 

er upplagt fyrir kennara að nota tækifærið og ræða við börnin um það að hægt sé að 

skiptast á svo enginn verði leiður. Með því er kennarinn einnig að efla félags- og 

tilfinningaþroska barna og kenna þeim að takast á við vandamál sín og styðja þau í því að 

leita lausna (Brody og Hirsch, 1996:61-62). 

Þegar börn leika sér með einingakubba er gaman að sjá stigskiptinguna þegar 

kemur að samleik barna. Þegar þau hafa þroska til fara þau að læra að deila hlutum og 

byggja saman byggingu, en þetta getur orsakað jafnvel rifrildi og deilur í barnahópnum 

þegar þau eru ekki sammála um það hvernig byggingin eigi að verða. Með þessu móti læra 

þau orðalag og að leysa deilur sjálf og jafnframt getur kennarinn notað þetta sem 

námstækifæri, til dæmis við að kenna þeim muninn á réttu og röngu í samskiptum sín á 

milli.  

2.3.2 Líkamsþroski 

Í leik með einingakubba eflast margir þættir sem snúa að líkamsþroska. Börn nota hinu 

ýmsu vöðva sem stjórna líkamanum. Börnin nota litlu vöðvana sem stjórna samhæfingu 

fingra og handa í kubbastarfinu og einnig stóru vöðvana til þess að beygja sig og smeygja 
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sér í gegnum litlar byggingar og það verður samvinna á milli þessara vöðva. Börn fá einnig 

meiri tilfinningu fyrir líkama sínum og læra betur að skynja hann og þjálfa upp jafnvægið 

þegar þau eru að teygja sig og beygja eftir kubbunum (Winsor, 1996:4-5). 

2.3.3 Málþroski 

Þegar börn leika sér með kubba eru þau ekki aðeins að hlaða kubbunum hverjum ofan á 

annan, heldur eru þau að búa til eitthvað. Á meðan þau kubba, þá spjalla þau oft mikið 

saman og úr verður mikið samtal sem örvar í leiðinni málþroskann. Í kubbaleik geta þróast 

ný orð sem börn myndu ekki nota og læra nema vera í einingakubbum, en það eru 

stærðfræðihugtök sem kennarinn hjálpar þeim að læra samhliða leiknum (Leeb-Lundberg, 

1996:43-45). 

2.3.4 Stærðfræði   

Í kubbaleik með einingakubbum örva börn hina ýmsu þætti námsþroskans og er 

stærðfræðin þar á meðal. Þegar börn tákna það sem þau þekkja úr eigin heimi, þá vinna 

þau með hluti eins og hús, brýr, göng og götur, en þessir hlutir eru með mismunandi 

stærð, lögun, svæði og rúmtak. Námsþátturinn vísindi kemur inn þegar börn eru að leika 

sér með kubbana. Börn raða kubbunum upp í mynstur og form og byggingar þeirra verða 

reglulegrar að lögun (Moffit, 1996:27-28). 

2.3.5 Samfélagsþættir 

Árið 1991 vann Harriet Cuffaro könnun á Íslandi með Jónínu Tryggvadóttir um notkun 

einingakubba. Fyrir þann tíma voru kubbar almennt ekki mikið notaðir í leikskólum á 

Íslandi og börn yngri en sex ára þekktu kubbaleik ekki mikið. Ef það voru notaðir kubbar, 

þá voru það litlir Legó-kubbar en ekki stórir kubbar eins og einingakubbar. Í rannsókninni 

kom í ljós að í leik með einingakubba kemur félagslegt samhengi mikið inn í leik barna. 

Börn kubba búðir, veitingastaði og heimili. Einnig byggðu íslensku börnin kirkjur, 

sundlaugar og opin útivistarsvæði, sem mikið er af á Íslandi. Fram kom mikill munur á 

byggingum íslenskra barna og amerískra barna og það er menningarmunur, sem kemur 

sterkt út í leik barna. Í báðum tilfellum kubbuðu börnin samfélagið eins og þau þekktu það 

og endurspeglaðist það mjög mikið í byggingum þeirra (Cuffaro, 1996:97-99).  
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Amerísk börn fara meira í það að byggja háhýsi, lestar og jafnvel heilu skemmtigarðana. 

Það er eitthvað sem íslensk börn hafa jafnvel ekki séð nema hafa ferðast mikið erlendis og 

til Bandaríkjanna. Aftur á móti kubba íslensk börn meira af litlum húsum, sundlaugum og 

almenningsgörðum, sem þau þekkja mjög vel en amerísku börnin þekkja minna.  

Tenging við samfélagið er mjög mikilvægt í námi barna. Það getur haft áhrif á 

skilning barna á sjálfum sér og því félagslega samhengi sem þau búa við; lífinu í kringum 

þau, sama á hvaða aldri þau eru. Yngstu börn leikskólans læra um sig sjálf og fjölskylduna 

en þegar þau verða eldri læra þau um líf og störf hinna fullorðnu í samfélaginu (Elva 

Önundardóttir, 2010:75). 

2.3.6 Lýðræði 

Lengi hefur Aðalnámskrá grunnskóla lagt áherslu á lýðræðishlutverk skóla og þegar leik- og 

grunnskólar fengu aðalnámskrá, var einnig lögð áhersla á lýðræðishlutverk þessara 

skólastiga. Lýðræði í skóla er mikilvægur þáttur í skólahaldi. Þeir þurfa að taka mið af því 

að börn og ungmenni taki þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að þau læri um það 

í sínu samfélagi. Skólar þurfa einnig að taka mið af því að það sé borin virðing fyrir 

manngildum hvers og eins. Lýðræði er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna, sem 

gerir þeim fært að taka þátt í því að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær (Ólafur 

Páll Jónsson, 2011:2-9). 

John Dewey er helsti fræðimaður sem fjallað hefur um lýðræði í skólastarfi. Hann 

sagði að fólk sem byggi í lýðræðislegu þjóðfélagi lifði betra og auðugra lífi en það fólk sem 

lifði við annað stjórnarfar. Í því samfélagi sem Dewey sá fyrir sér, áttu allir að taka þátt og 

að hans mati átti skólinn að endurspegla þá sýn. Skólasamfélagið átti að vera þannig að 

allir einstaklingar áttu að taka þátt og leggja sitt af mörkum og lifa og læra saman (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999:30-31). 

2.3.7 Sköpun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að leikur sé mikilvæg námsaðferð til þess að opna víddir, 

þar sem sköpunargleði barna geti notið sín. Mjög mikilvægt er að börn séu glöð og 

hamingjusöm til þess að þau geti fundið sér farveg og hæfileika og hver einstaklingur fái að 
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njóta sín. Sköpun er mikilvægur þáttur til þess að móta framtíðarsýn og einnig til þess að 

móta sér farveg í lýðræðisþjóðfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:24). 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að þegar unnið er með sköpun sé viðfangsefnið 

mótað og því miðlað til barnanna. Þau búi til eitthvað nýtt sem þau hafi ekki gert áður. 

Þegar við sköpum erum við að njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika 

okkur með það. Þegar við sköpum erum við að glíma við viðfangsefni og reyna að finna 

lausnir. Þegar sköpunargleðin fær að njóta sín, brjótum við hefðbundin mynstur, reglur og 

kerfi og fáum nýja sýn á fyrirbæri og hugmyndir (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:22). 

Mikilvægt er að kennari skipuleggi það að börn vinni saman í hóp og útbúi eitthvað 

áþreifanlegt til þess að sýna skilning sinn. Þegar börn vinna verkefni er mikilvægt að þau 

vinni verkefnið á sínum hraða og að þau nái að tengja námsefnið við sína eigin tilfinningar 

og reynslu. Með því að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir notar kennarinn skapandi 

starfshætti, þar sem tekið er mið af getu hvers nemanda (Armstrong,2001:51-52). 

Við teljum að þegar börn fá að leika sér með einingakubba á eigin forsendum, skapi 

þau byggingar sem þau langar að búa til og hafi jafnvel séð með eigin augum. Ef börn fara í 

vettvangsferð með leikskólanum og sjá fallegar byggingar eins og Hallgrímskirkju, Perluna 

eða jafnvel Hörpuna eru miklar líkur á því að þau nái að skapa þessar byggingar með 

einingakubbum þegar í leikskólann er komið. Með þessu móti skipuleggja 

leikskólakennararnir aðferð sem getur víkkað sjóndeildahring þeirra og um leið opnast 

tækifæri fyrir börn til þess að læra meira um menningu og samfélagið sem þau búa í.  

2.4 Einingakubbar og leikur  

Leikur er sýnilegt tungumál barnsins, þar sem virkni einstaklingsins kemur fram í leik þess. 

Þegar við fylgjumst með leik barna horfum við á barn lenda í átökum, afla upplýsinga, 

segja frá óskum sínum og svara spurningum sínum. Nauðsynlegt er fyrir hinn fullorðna að 

fylgjast með leik barna til þess að geta hjálpað þeim að uppfylla alla þessa þætti, þar sem 

hinn fullorðni á auðveldara með það að setja orð á hluti og athafnir og með því að hjálpa 

börnum í leik sínum erum við að styðja við nám þeirra og hjálpa þeim að svara spurningum 

sínum og auka vitneskju þeirra (Cuffaro, 1996:75). 
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Ef fylgst er með leik barna, þá eru það margir þættir sem hafa áhrif á leikinn og hversu 

flókinn hann er. Það skiptir miklu á hvaða þroskastigi barnið er, bakgrunnur, 

einstaklingsmunur og einnig reynsla þeirra og aðstæður sem þau hafa til þess að leika sér. 

Leikskólar eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Leiksvæðin sem þeir bjóða upp á eru 

misjöfn og dagskipulag leikskólanna mismunandi, þannig að sum börn hafa meiri tíma fyrir 

frjálsan leik en önnur og efniviðurinn er ekki alltaf sá sami. Það eru þessir þættir sem móta 

leik barna og við bætist sú reynsla sem börnin hafa öðlast í lífinu og hvernig þau taka 

reynsluna og nýta hann í leiknum (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:35-36). 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikurinn sé órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og 

sé þungamiðja leikskólastarfsins. Leikurinn er aðalnámsleið barna og gefur þeim tækifæri 

til þess að þróa og skilja umhverfi sitt. Þar segja þau það sem þau hugsa og þetta er ein 

besta leiðin til þess að þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Þegar börn leika sér skapa þau 

sína eigin menningu. Þau ná að þróa hugmyndir sínar og á sama tíma öðlast þau nýjan 

skilning og þekkingu. Í leik nota börn marga þætti sem snúa að þroska þeirra, eins og 

tungumálið, hreyfingu og fyrst og fremst félagstengsl og tilfinningar. Þegar börn leika sér 

örva þau með sér sköpunarkraft sem veldur því að löngun þeirra til þess að læra og afla sér 

þekkingar eykst (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:37). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að leikurinn sé leið barna til þess að skilja og læra 

um heiminn. Leikurinn á ekki eingöngu að eiga sér stað á yngsta stigi grunnskólans. Það á 

að vinna með hann á öllum skólastigum. Á yngsta stiginu er leikurinn alsráðandi í 

kennslunni bæði með frjálsum leik og einnig í gegnum verkefnavinnu. Leikurinn er ein 

besta leiðin til þess að efla áhuga nemandans og öflugasta leiðin til þess að koma til móts 

við alla nemendur, þegar kemur að kennsluháttum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011:44,187). 

Meginhugmyndir John Dewey eru að börn læri í gegnum reynslu og voru þær mjög 

umdeildar. Hann hafði mjög framsæknar hugmyndir um lýðræði og frelsi í skólum. Sagt er 

að einkunnarorð Dewey séu; „learning by doing“, sem þýðir að þú lærir með því að 

framkvæma. Börnin verða að fá að prófa til þess að tileinka sér þekkingu (Dewey, 
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2000:16). Höfundar eru mjög hrifnar af hugmyndum Deweys um það að börn fái að 

rannsaka og kanna sjálf og að leikurinn sé notaður til þess að kenna þeim. Hlutverk 

kennarans er mjög mikilvægt, því hann þarf að skapa örvandi umhverfi. Efniviður 

barnanna þarf að vera spennandi og krefjandi og öflugt tæki til námssköpunar. Okkur 

höfundunum finnst það mikilvægt í leikskólastarfi að gefa börnum tækifæri til þess að læra 

af því sem þau taka sér fyrir hendur hverju sinni og láta það vera að reyna að mata þau á 

upplýsingum og hugmyndum. 

Meginhugmynd Vigotsky um leik barna var nefnd „Zone of proximal development“ 

eða svæði mögulegs þroska. Í kenningunni er meðal annars fjallað um fjarlægðina á milli 

þess hvað börn læra með því að finna sjálf lausn á viðfangsefni og hvað þau geta lært með 

hjálp hins fullorðna. Hinn fullorðni á alltaf að ýta undir nám barna með flóknari 

viðfangsefnum. þannig læra börn meira, því ef viðfangsefnið hæfir þroska barnanna, þá er 

ekkert verið að ýta undir meiri þroska þess. Slík örvun hins fullorðna getur haft mikil áhrif á 

einstaklingsþroska hvers barns fyrir sig og virkni barna verður meiri (Berk og Winsler, 

1995:5). 

Til þess að opna og skerpa sýn barna er mikilvægt að huga að því hvernig talað er  

við þau. Fullorðnir þurfa að nota opnar spurningar til þess að víkka út huga þeirra og ýta 

undir ímyndunaraflið sem hjálpar börnum að finna svarið (Pratt, 1990:45). Börn þroskast 

með því að vera í rannsóknarleit og með því að svara spurningu með spurningu erum við 

að gefa börnunum kost á því að finna eigið svar. Það má segja að með því að spyrja opinna 

spurninga séum við að leiða börn yfir á næsta stig þekkingar. Þegar það tímabil kemur að 

börn fara að leita til annarra til þess að fá svar við spurningum sínum, þá eru þau komin á 

stig sem nefnist hærra stig forvitni. Þetta stig þróast vegna félagslegra áhrifa. Þegar á þetta 

stig er komið eru þau búin að átta sig á því að þegar þau fá ekki fullnægjandi svör við 

spurningum eða tilraunum, geta þau leitað annað til þess að fá fullnægjandi svör (Dewey, 

2000:78-80). 

Fullorðnu fólki finnst oft leikur barna tilgangslaus og sér ekki merkingaþráðinn og 

leikreglurnar í leikjum barna. Oft hafa hinir frjálsustu leikir reglur eða upphaf, miðju og 
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endi. Þrátt fyrir reglur, þá ber að hafa í huga að leikhneigðin er mikilvægari en leikurinn. 

Hið fyrrnefnda er afstaða hugans en hið síðarnefnda er skammvinn tjáning þessarar 

afstöðu. Í leik barna eru hlutir notaðir til þess að kveikja hugmyndir og gildir hugmyndin 

meira en hluturinn. Börn nota oft kústa fyrir hesta og stóla fyrir strætó, en það er 

leikhneigðin sem hjálpar þeim við að halda áfram í leiknum og nota hugmyndir sínar í 

leiknum(Dewey, 2000:255-256). Í leik með einingakubbum búa börn oft til flugvélar, skip 

og bíla og nota þá sem farartæki, þó að kennarar átti sig ekki á því hvað þau eru að byggja. 

Það er leikhneigðin sem kemur börnum áfram og það er eitthvað sem okkur fullorðna 

fólkinu skortir. Okkar reynsla er sú að flestir leikskólakennarar eru sammála um það að 

leikur sé besta leiðin til þess að kenna börnum. Þegar börn leika sér eru þau að hafa 

gaman og engin togstreita og rifrildi er á milli þeirra. Einnig eru þau að leika sér með 

viðfangsefni sem snýr að áhuga þeirra og vilja (Grieshaber og Mc Ardle, 2010:22-23). 

Fullorðnir sem líta á leik með einingakubbum sem dægrastyttingu eða barnslegan 

leik, átta sig ekki alltaf á því að leikur með kubba er varanleg reynsla. Hvort sem verið er 

að hlaða sendibíl fullan af vörum eða hanna byggingar eða raða kubbunum inn í skáp, þá 

er í öllum tilfellum unnið með mismunandi rými sem eiga að passa saman og raðast inn í 

ákveðin form sem eiga að mynda jafnvægi og stöðugleika. Þannig er það líka hjá 

börnunum þegar þau leika sér með einingakubba. Þau eru alltaf að leita að þessu jafnvægi 

og stöðugleika í byggingum sínum (Moffit, 1996:27). 

Þegar börn leika sér eru þau að endursegja það sem þau upplifa í hinu 

raunverulega lífi. Börn hafa gott ímyndunarafl og þau vinna úr reynslu sinni með 

hlutverkaleik. Börn eiga auðvelt með það að þekkja muninn á leik og raunveruleika. Í leik 

nota þau tungumálið og tjá það sem þau eru að leika og hvernig framvinda leiksins er 

(Olofsson, 1987:69-70). 

Þegar við horfum á leik barna og fylgjumst með þeim er nauðsynlegt að skoða 

leikinn og ígrunda hann vel. Það skiptir meira máli hvernig börn læra en hversu vel þau 

læra og skilja það sem þau eru að gera og geri það að sínu í leik, söng og sögum. Til þess að 

vinnan skili sér um ókomna tíð er nauðsynlegt að löngunin og áhuginn komi frá þeim 
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sjálfum (Pratt, 1990:119-120). Leikur barna á að vera náttúrulegur og koma af sjálfum sér. 

Kennari á að vera meðvitaður um leik barnanna og að fylgja námskránni í gegnum leik 

þeirra. Ef það er gert verða börn ekki eins vör við að það sé verið að kenna þeim eitthvað, 

heldur njóta staðar og stundar í leiknum og finnst að það sé á þeirra forsendum en ekki 

kennarans (Grieshaber og Mc Ardle, 2010:33). 

2.5 Einingakubbar og hlutverkaleikur 

Sjöunda og síðasta stigið í leik með einingakubba tengir leikinn við hlutverkaleik. 

Hlutverkaleikur eflir tilfinninga-, félags- og málþroska. Hann er flókið ferli þar sem börn 

geta bæði haldið í hugmyndir sínar og breytt þeim að vild. Börn læra að vinna saman sem 

ein heild og taka tillit til tilfinninga og þarfa hvers annars, setja sig í spor annarra og upplifa 

atburði með öðrum. Markmiðið með hlutverkaleik er að gefa börnum tækifæri á því að 

líkja eftir persónum og dýrum sem þau þekkja úr umhverfi sínu og öðru sem þau hafa lært 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992:120). Börnum finnast sögur og ævintýri spennandi. Það 

getur því verið góð námstækni að blanda saman stærðfræði, sögum og ævintýrum 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2000: 3-6). 

Tveir þættir skipta miklu máli í leik barna. Þeir eru sjálfsákvörðun og virkni. 

Sjálfsákvörðun er það þegar barnið ákveður sjálft hvað það gerir og hvernig það muni 

framkvæma leikinn án aðstoðar hins fullorðna eða annarra barna. Með virkninni er ekki 

eingöngu verið að tala um virkni eins og þá að hlaupa eða ganga, heldur er verið að tala 

um virkni hugans. Í hlutverkaleik eru báðir þessi þættir að störfum þegar börn ákveða 

hvaða leiki þau vilja leika og hvernig. Þegar börn eru að leika eru þau að tjá tilfinningar 

sínar og jafnvel ráða fram úr ýmsum vandamálum sem þau eru að glíma við í daglegu lífi. 

Þau yfirfæra reynslu sína í leikinn og tjáningin verður það sem þau hafa upplifað eða eru 

að upplifa í sínu nánasta umhverfi (Cuffaro, 1996:75-76). 

 Við höfundarnir höfum reynslu af því að margir eru hrifnir af hlutverkaleik og finnst 

hann mjög þroskandi fyrir börn. Aðrir sjá ekki hvað hann hefur mikið upp á að 

bjóða og finnst börnum aðeins vera að „gera eitthvað“ og að þau læri ekki mikið af 

slíkum leik. Hlutverkaleikur hefur þó verið mikið rannsakaður og það eru ýmsir 
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þættir sem auðkenna þennan leik og eru nauðsynlegir fyrir þroskaferli barna: 

(Olafsson, 1997:12-14). 

 Hlutverkaleikur er skemmtilegur, hvort sem barnið leikur sér eitt, með öðrum 

börnum eða fullorðnum. 

 Frjáls leikur einkennist af gleði, áhuga og einbeitingu barna. Þegar þau leika 

hlutverkaleik, leika þau af lífi og sál og lifa sig inn í leikinn. 

 Hlutverkaleikur er ekki skylda, heldur leika börnin sér sjálfviljug. Oft hafa 

leikskilyrðin og hinir fullorðnu líka áhrif á leikinn. 

 Í hlutverkaleik hefur barnið stjórnina og ferlið miðast aðeins við það að leika sér, 

ekkert annað, og engin ákveðin útkoma verður að fást í leiknum. 

 Leikurinn veitir börnum gleði, þó svo að hann veiti þeim ekki neina ytri umbun. 

Stundum kalla börn þó á hina fullorðnu til þess að sýna þeim hvað þau hafa búið til. 

 Leikurinn varir á meðan börn leika sér. Það er leikferlið sem skiptir máli. Jafnvel 

þegar börn hafa búið til eitthvað fallegt úr kubbum, eru þau með hugann við 

byggingarferlið og þegar því lýkur, eyðileggja þau oft það sem þau hafa búið til og 

byrja upp á nýtt. 

 Í hlutverkaleik gera börnin hluti og segja jafnvel eitthvað sem er bannað í hinu 

raunverulega lífi. Innan ramma hlutverkaleiksins er þetta mögulegt, því í honum 

eru engar utanaðkomandi reglur (Olafsson, 1997:12-14). 

Að okkar mati einkennist leikur barna með einingakubba af gleði, hvort sem þau 

eru að leika ein eða í leik með fleiri börnum. Börn hafa í flestum tilfellum gaman af því að 

leika sér með einingakubba. Þau eru frjáls og stjórna leiknum sjálf. Börn geta yfirfært 

reynslu sína yfir í einingakubbana og byggja oft það sem þau sjá og hafa séð með berum 

augum.  

Höfundar telja að hlutverkaleikur sé mikilvægur fyrir þroska barna. Hlutverkaleikur 

er fjölbreyttur og kallar á krefjandi samskipti á milli barnanna. Þegar börn leika 

hlutverkaleik koma vel í ljós upplifanir þeirra úr umhverfinu, þekking og vitneskja er 
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áberandi. Í hlutverkaleik ná börn að vinna úr reynslu sinni á árangursríkan hátt og deila 

þannig með öðrum börnum áhyggjum, sorgum, gleði, óskum og vonum. 

Einingakubbar eru einmitt ákjósanlegir fyrir hlutverka- og ímyndunarleik barna. 

Þegar börn leika sér með einingakubba geta þau búið til byggingar sem eru framlenging á 

ímyndunarleik þeirra. Byggingin er áþreifanleg og sýnir hvað barnið er að reyna að hugsa 

og túlka og það kemur fram í leik barnsins (Cuffaro, 1996:77-78). 

Þegar við skoðum hlutverk kennara í hlutverkaleik barna, þá eru þeir yfirleitt að 

fylgjast með og velta því fyrir sér hvernig leikur þeirra þróist. Kennarar þurfa að vera mjög 

þolinmóðir og gæta þess að grípa ekki of fljótt inn í leik barnanna, því þegar þeir gera það, 

þá eiga þeir það til að skemma þann leik sem er í gangi hverju sinni. Ef þeir þurfa að grípa 

inn í leikinn, verða þeir að reyna að taka tillit til allra barnanna í hópnum og setja sig inn í 

aðstæður í leiknum (Bennett, Wood og Rogers, 2007:41).  

2.6 Einingakubbar og stærðfræði  

Það er gott að sýna börnum að stærðfræði sé hluti af menningu okkar og það er hægt að 

gera með ýmsum hætti. Það má til dæmis gera með því að vera með sögur, búa til dæmi, 

myndgera hugtök, skapa rannsóknarefni, efla val og ákvarðanatöku hjá börnum, vinna að 

skráningu, þróa stærðfræðimál og sjálfstæða hugsun hjá þeim (Guðbjörg Pálsdóttir, 

2000:3-6). 

Börn þróa stærðfræðikunnáttu sína með því að tengja og bera saman 

einingakubbana með ótal mörgum möguleikum. Með því að handfjatla hluti byggist upp 

þekking á lögun og formum. Þegar börn eru í leik með kubbana þarf oft að bera saman 

lítinn hlut við stærri. Þegar fjórfaldur einingakubbur er borinn saman við einingakubb, þá 

er hann jafnstór og fjórir einingakubbar og tvöfaldur einingakubbur er jafn stór og tveir 

einingakubbar (Leeb-Lundberg, 1996:37-48).    

Einingakubbar eru hentugir til náms í stærðfræði. Börn fá tækifæri til þess að spá í 

stærðfræði og stærðfræðileg hugtök. Vinnan með kubbana hjálpar þeim seinna meir á 
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námsleiðinni, því þá þarf aðeins að færa þeim orðin og táknin til þess að fá fram þær 

hugmyndir sem þau hafa fengið í gegnum tilraunir sínar (Ásta Egilsdóttir, 2006:6-8). 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram mikilvægi þess að börn ræði og kanni það sem 

er í umhverfi þeirra. Gott er að ýta undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna, leyfa 

þeim að spyrja spurninga og leita mismunandi lausna. Nauðsynlegt er að ýta undir 

vísindalega hugsun og aðstoða börn við það að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja 

skilning þeirra á hugmyndum, hugtökum, stærðfræðilegum viðfangsefnum, s.s. tölum, 

táknum og mynstrum. Börn beita margvíslegum aðferðum við það að kanna og reyna að 

skilja umhverfi sitt. Þau horfa, hlusta, snerta, bragða, handleika, flokka, bera saman, 

rannsaka og draga ályktanir. Í leik með einingakubba eru börn að vinna með alla þessa 

þætti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:44). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að stærðfræði sé mikilvægur hluti af menningunni. 

Þar kemur fram að í stærðfræði erum börn að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns 

regluleika, kerfi lögmál og mynstur. Stærðfræði er einn af mikilvægum þáttum mannsins til 

þess að skilja og þekkja merkingu, náttúru og samfélag. Hún er jafnframt tæki til þess að 

hafa áhrif á alla þá þætti og tengja þá saman (Aðalnámskrá grunnskóla 2011:208).  

Tungumálið leikur stórt hlutverk í leik barna. Það er nauðsynlegt í leiknum, því flest 

hugtök þróast með því að reynt er að nota orðin á mismunandi hátt til þess að skilja 

hvernig hlutirnir tengjast. Börn verða að fá orð til þess að lýsa því hvað sé líkt og hvað 

ólíkt. Orðasafn stærðfræðinnar gefur þeim meiri tilfinningu fyrir könnun, hugsun og 

röksemdarfærslu fyrir sameiginleg einkenni. Yfirleitt er sá orðaforði sem við notum 

samþykktur af börnum, svo framarlega sem hann felur í sér reynslu og hugmyndir þeirra 

þannig að þau skilji og þekki hugtökin (Leeb-Lundberg, 1996:59-60). 

2.6.1 Þyngd 

Þyngd er einn þátturinn sem börn læra um þegar þau leika sér með einingakubba. Þau 

læra um stærð og þyngd, því að stór kubbur er þyngri en sá minni. Þegar barn grípur um 

kubb er það áþreifanleg tilfinning. Þyngdin getur stundum verið villandi, en þar sem börn 

eru að læra, þá átta þau sig á þessu með tímanum. Ef þau grípa enda á kubbi, þá virðist 
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hann vera þyngri en þegar þau grípa í miðjuna á honum þar sem jafnvægið er þá betra. 

Kubburinn getur reynst eins og vogastöng í höndunum á þeim, en ef barnið leikur sér 

mikið með kubbana, þá áttar það sig á þyngdarlögmálinu smám saman (Moffit, 1996:28). 

2.6.2 Jafnvægi 

Þegar börn byrja að kubba, þá byrja þau á því að setja einn kubb ofan á annan. Þau eru 

fljót að finna það út að ef þau vanda sig ekki, þá hrynur turninn sem þau voru að byggja. 

Þau ná færni í því að kubba með því að gera mistök. Þau eru fljót að finna það út hvar eigi 

að setja kubbinn svo jafnvægi náist. Þegar börn eru búin að þjálfast í að kubba, þá átta þau 

sig fljótt á því að til þess að besti stöðugleiki náist, þarf undirstaðan að vera breið. Þegar 

þau lenda í því að kubbarnir detta stöðugt og ójafnvægi skapast, þá vinna þau fljótt úr því 

með því að byggja upp jafnvægi (Moffit, 1996:29). 

2.6.3 Flokkun 

Börn læra að kubbarnir eru mismunandi. Hver kubbur hefur sérkennandi eiginleika, eins 

og stærð, lögun, þyngd og svo hversu þykkur, víður og langur hann er. Þau eru fljót að læra 

hversu breytilegir kubbarnir eru en hafa þó sömu eiginleika og lögun. Þegar það gerist fara 

börn að flokka kubbana og telst það vera þáttur í þroska vísindalegrar hugsunar (Moffit, 

1996:28). 

2.6.4 Rými 

Þau börn sem leika sér með einingakubba þurfa rými. Það fer eftir stærð og gerð bygginga 

hvað þau þurfa mikið rými. Mismunandi er hvernig byggingar börn vilja byggja. Sum vilja 

hafa byggingarnar stórar og flóknar en önnur vilja hafa þær litlar og einfaldar. Börn þróa 

rýmisvitund sína þegar þau fara um kubbasvæði með háum byggingum án þessa að fella 

þær niður (Moffit, 1996:32). Hugmyndir barna um pláss koma frá vitund þeirra um líkama 

sinn og hreyfingar. Börn sem eru að prófa sig áfram með einingakubba eru að fást við 

tengsl á milli kubba og fjarlægðir á milli þeirra. Þegar börn sjá skólabyggingar frá 

mismunandi sjónarhornum, tekur byggingin á sig mismunandi myndir. Það fer eftir því 

hvernig horft er á hana, hvort barnið er inni í byggingunni, fyrir utan hana eða fyrir aftan 

(Leeb-Lundberg, 1996:37-39). 
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2.6.5 Lengd og hæð 

Börn sem eru að byrja að nota einingakubba leggja þá flata á gólfið. Þau nota frekar fáa 

kubba og einn af öðrum. Því næst stafla þau kubbunum upp og gera byggingar, en það 

getur tekið þau langan tíma að byggja turna. Börn sem eru yngri en fimm ára gera margar 

tilraunir með því að bera saman og búa til lengjur sem eru hærri en þau. Oftast nota þau 

líkamann til þess að bera saman við og gott er að segja hærra og lengra, þegar er verið að 

tala við börn á leikskólaaldri, svo þau læri hugtökin rétt frá upphafi (Leeb-Lundberg, 

1996:44). 

Í stærðfræði eru börn að kynna sér uppbyggingu og kerfisbundið mynstur og tengsl 

þeirra á milli, sem er mikilvægt fyrir óhlutbundna hugsun. Börn geta borið saman einn hlut 

við annan, sem er mikilvægur þáttur í vitsmunaþroska þeirra. Við megum hvorki ofmeta né 

vanmeta það sem gerist vitsmunalega þegar börn byggja með kubbum. Fyrst og fremst 

öðlast þau reynslu við það að finna leiðir til þess að tengja kubbana saman (Leeb-

Lundberg, 1996:36-37). 
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3. Hlutverk kennara 
Leikur er eitt öflugasta námstækið sem kennarar hafa og það skiptir miklu máli að öll börn 

fái þann stuðning í námi sínu sem þau þurfa. Í leik eru börn að rannsaka og skoða eigin 

hugmyndir og kennarar verða að virða skoðanir allra barna og koma fram við öll börn á 

sama hátt. Einnig er mikilvægt að kennarar leyfi foreldrum barnanna að fylgjast með 

þroska þeirra í gegnum skólagönguna og komi til þeirra öllum mikilvægum upplýsingum 

sem varða börn (Bennett, Wood og Rogers, 2007:85).   

Hlutverk kennarans er mjög mikilvægt í byggingaleik barna. Leikur með 

einingakubba er að miklu leyti sköpun barnsins og því er hlutverk kennarans ekki síður 

mikilvægt í einingakubbum en í öðru starfi með börnum. Margt þarf að skipuleggja í 

kringum kubbaleiki, til dæmis hvar kubbasvæðið eigi að vera, hvernig eigi að byggja það 

upp og hversu mörg börn eigi að vera á kubbasvæðinu. Eins og í öðrum leikjum geta börn 

átt í erfiðleikum og því er nauðsynlegt að kennari sé nálægt til þess að svara þeim 

spurningum sem upp koma og hjálpa þeim við að leita lausna. Gott er að kennari ýti undir 

hugmyndaflug barna með því að fara í vettvangsferðir til þess að skoða byggingar og skoða 

bækur. Einnig er mjög gott að biðja börnin um að teikna myndir af því sem þau sjá (Hirsch, 

1996:124-129).     

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að það sé mikilvægt að mat byggist á þátttöku 

og samvinnu allra kennara, foreldra og barna. Börn eiga rétt á því að fá tækifæri til þess að 

meta nám sitt, setja sér markmið og nauðsynlegt er að þau komi með tillögur að þeim 

leiðum sem er best að fara. Hagur og velferð barna á að vera leiðarljós í öllu leikskólastarfi. 

Mikilvægt er að veita börnum umönnum og menntun og nauðsynlegt er að búa þeim hollt 

og hvetjandi umhverfi og öryggi í leik og starfi. Til þess að börn njóti sem fjölbreyttastra 

uppeldiskosta er nauðsynlegt að stuðla að því að nám fari fram í gegnum skapandi starf. 

Kennari þarf að fylgjast með þeim nýjungum sem eru í gangi hverju sinni, til þess að vera 

leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins. Hann þarf að vera góð fyrirmynd í starfi 

með börnum og einnig að leitast við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Hann þarf að 

sjá til þess að hvert barn í leikskólanum sé virt að sínum verðleikum og að námsumhverfið 
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sé skipulagt á þann hátt að börnin fái að njóta sín. Í leiðarljósum Aðalnámskrár leikskóla 

segir:  

 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs á milli barna, 

starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. 

 Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem taka mið 

af áhuga þeirra, styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á eigin getu 

aukist og hneigð þeirra til náms eflist (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:29-33) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að meginhlutverk kennara sé að stuðla að kennslu og 

uppeldisfræðilegu starfi með nemendum og vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi sínu. 

Kennarar þurfa að veita nemendum þann stuðning sem þeir þurfa á að halda á sem 

fjölbreyttastan hátt, til þess að ná til allra nemenda og stuðla að góðum starfsanda og 

vinnufriði . Kennari á að vera í forystuhlutverki og vera leiðtogi nemenda í námi þeirra. 

Kennarar þurfa að vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir og vandaða kennslu sem lagar sig 

að þörfum og stöðu allra barna. Kennarar þurfa að vinna saman að menntun nemenda frá 

upphafi til loka grunnskólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:44). 

Samkvæmt kenningum Deweys er kennsla eitt mikilvægasta hlutverk samfélagsins. 

Hann segir að þjóðfélagið geti haft áhrif á menntun og þann mögulega þroska sem búi í 

hverjum nemanda. Eigin reynsla hvers nemanda er undirstaða alls. Dewey segir; „learning 

by doing“, barn lærir af reynslunni. Mikilvæg þekking felst í því að geta leyst verkefni, 

hvort sem þau eru verkleg eða fræðileg. Kennari þarf að hafa það í huga, þegar hann er að 

miðla reynslu til barnanna, að þau fái að handfjatla og prófa sig áfram með því að 

framkvæma. Menntun felst í því að einstaklingur sé virkur þátttakandi í samfélaginu. 

Efniviður og undirstaða allrar kennslu eru eðlishvatir og greind barnsins (Ingibjörg Ýr 

Pálmadóttir og Indriði Gíslason, 1979:26-30). Börn læra meira ef þau taka þátt í eigin námi 

en þegar þau eru mötuð. Ung börn læra til dæmis meira ef þau handfjatla blóm en með 

því að skoða mynd af blómi. Myndin af blóminu sýnir kannski lögunina, litinn og smáatriði 

blómsins, en börn finna ekki lyktina eða áferðina, hvort að blómið sé slétt eða loðið eða 

hvernig blómið hreyfist í vindinum (Cuffaro, 1997:92). 
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Ef við skoðum kennarana, þá er það persónuleiki kennarans sem mótar starf hans. Ef 

kennarinn er duglegur að svara og bregðast við börnum, þá eru meiri líkur á því að þau 

veiti kennaranum viðeigandi viðbrögð við því sem hann er að reyna að koma á framfæri. 

Einnig skiptir miklu máli hvernig kennarinn hlustar á börn og viðhorf hans til þeirra. Ef 

hann hlustar af athygli og er áhugasamur um það sem þau eru að gera, þá eru meiri líkur á 

því að börn læri eitthvað nýtt og séu áhugasöm um nám sitt. Ef kennari sýnir þeim börnum 

sem eru að leika sér með einingakubba engan áhuga, þá eru ekki miklar líkur á því að þeim 

finnist efniviðurinn spennandi (Dewey, 2000:98-99). 

Pratt taldi að kennarar þyrftu að geta gert kennslu að list og vísindum. Kennari 

þyrfti að vera skipulagður en jafnframt að geta gert það besta úr deginum og vinna vel úr 

óvæntum aðstæðum sem kæmu upp í kennslustundum. Það væri nauðsynlegt fyrir 

kennara að taka þátt í leik með börnum, hvort sem um væri að ræða gleði eða sorg. Pratt 

mat reynslu kennara mikils. Hún taldi að ef þeir hefðu mikla reynslu sem manneskjur og 

kynnu að nýta sér skapandi starf og það sem kæmi upp óvænt í kennslu, þá væru þeir 

jafnvel betri en þeir sem væru með mikla menntun en ekki með mikla reynslu sem 

manneskjur (Pratt, 1990:60-80). 

Samkvæmt hugmyndum Pratt er eitt að lykilhlutverkum kennara að fylgjast með 

börnum og nýta áhugasvið þeirra til þess að móta námsefnið. Hún hvatti kennara til þess 

að vera á hliðarlínunni og fylgjast með námi þeirra og treysta því að með getu og 

hæfileikum væru börn að efla sjálf sig í þekkingarleit sinni. Kennarinn á að vera til staðar ef 

börn þurfa leiðbeiningar og einnig að spyrja opinna spurninga sem leiða til umræðna um 

það námsefni sem tekið er fyrir, en með því eflast þau í þekkingarleit sinni (Elva 

Önundardóttir, 2010:75). 

Þegar barn eru í leik þarf kennari að gæta þess að fylgjast vel með barninu og 

kynna sér hvernig það leikur með þann efnivið sem það eru með. Kennarar þurfa að styðja 

barnið með því að hjálpa því við að finna lausnir og svo að hvetja það til þess að leita eigin 

lausna. Kennarar þurfa að koma með opnar spurningar, spyrja á hvetjandi hátt og hjálpa 

barninu við það að tengja leik sinn við raunveruleikann. Þegar barn gerir tilraunir er það 
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hvatt til þess að finna lausn. Það lærir mikið af því að gera endurtekningar og mistök. Barn 

upplifir gleði þegar það sér aðferð sem virkar, en með því þarf að vera gagnrýnin hugsun, 

mikil einbeiting og eftirfylgni (Dodge og Colker, 1998:18). 

4. Samskipti 
Í okkar daglega lífi komumst við ekki hjá því að eiga samskipti við annað fólk. Samskipti eru 

stór þáttur í lífi barna og ekki síst þegar þau leika sér. Í leik með einingakubbum leika þau 

sér annað hvort ein eða eru í samleik með öðrum börnum. Mikilvægt er því að kenna 

börnum að vera kurteis í samskiptum og gæta orða sinna svo engin leiðindi verði á milli 

þeirra.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemandi þarf að bera ábyrgð á eigin 

námi, framkomu sinni og hegðun í skóla. Þessir þættir eiga við um félaga, kennara og 

annað starfsfólk skólans, bæði innan veggja hans sem utan. Nemendur bera ábyrgð á allri 

framkomu sinni með hliðsjón af aldri og þroska (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:69-70). 

Málshátturinn segir: „Við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum að aðrir 

komi fram við okkur.“ Framkoma okkar fer oft eftir aðstæðum en við getum lært að 

stjórna aðstæðum og skapi okkar. Samskipti eru eitthvað sem allir geta skoðað í eigin fari 

og góð samskipti geta hjálpað okkur í lífinu; að koma vel fram við aðra og gæta þess að 

vera alltaf sanngjörn í hugsun og svörum til annarra. Viðmót okkar gagnvart öðrum hefur 

áhrif á það hvernig komið er fram við okkur. Neikvætt viðmót getur kallað á neikvætt 

viðmót til baka. Ef fólk temur sér jákvæðni og jákvætt viðhorf til skoðana hvers annars, þá 

hjálpar það í samskiptum og fólk verður sáttara við sjálft sig (Satir, 1988: 55-80). 

Samskiptakenningar Gordons ganga allar út frá sömu grunnhugsun, hvort sem um 

er að ræða stjórnendur, kennarar, börn, foreldra eða aðra starfsmenn. Aðferðir hans 

snúast aðallega um það að gagnkvæmur skilningur ríki á milli þeirra sem eiga hlut að máli. 

Þá séu meiri líkur á því að starfsmenn vinni vel og af áhuga en séu ekki að vinna aðeins til 

að þóknast stjórnandanum. Með þessum vinnuháttum verða afköstin meiri, valdabarátta 

verður minni og samstaða myndast á milli samstarfsmanna (Gordon, 1997:5-8). 
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Ein af grunnhugmyndum Gordons er virk hlustun. Í virkri hlustun endurtekur 

hlustandinn það sem viðmælandi segir og leggur það í eigin orð sem dregur úr misskilningi. 

Þetta er kallað árangursríkt samskiptakerfi og styður það við sameiginlegan eða líkan 

skilning beggja aðila (Gordon, 1997:49).  

Önnur grunnhugmynd Gordons er að leysa eigi úr ágreiningi um leið og hann 

verður. Margir kannast við umræður um efni þar sem ekki allir eru ekki sammála, þó sumir 

vilji gjarnan sleppa því. En forðist fólk erfið umræðuefni, þá getur það valdið gremju og 

samskiptin á milli þeirra verða ekki lengur jafn heiðarleg og opin (Gordon, 1997:50-52). 

Þriðja grunnhugmynd Gordons er að hver einstaklingur beri ábyrgð á því sem hann 

segi og geri. Þá sé hann nógu tilfinningalega opinskár til þess að deila því með 

viðmælandanum og viðmælandinn fái tíma og svigrúm til þess að hugsa það sem 

viðmælandinn sagði áður en hann svarar honum (Gordon, 1997:55). 

Góð samskipti felast í eftirfarandi, samkvæmt Gordon: 

 Tengsl á milli kennara og nemanda eru mikilvæg,  þau  endurspegla góð samskipti á 

milli þeirra.  

 Þegar samskiptin eru opin og hreinskilin og báðir aðilar tilbúnir að koma hreint til 

dyranna. 

 Þegar þau eru umhyggjusöm og þegar báðir aðilar taka tillit til hvors annars. 

Við teljum að mikilvægt sé að huga að samskiptum þegar um ræðir börn með 

einingakubba. Í leik með einingakubba reynir mikið á samskiptahæfni barna. Þau þurfa að 

læra taka tillit til hvers annars og skoðana. Þau börn sem kunna ekki góð samskipti eiga 

það á hættu að lenda undir í leik með einingakubbum og oftar en ekki vilja hin börnin ekki 

hafa þau með í leiknum.  

Góð samskipti felast einnig í því þegar allir aðilar eru sjálfstæðir og ná að þroska 

sköpunarmátt sinn og sjálfstæða hugsun. Þegar aðili reynir að koma til móts við þarfir 

hinna án þess að það verði á kostnað einhvers annars (Gordon, 1997:30). Leik- og 

grunnskólakennarar verða að gæta þess að koma til móts við öll þau börn sem þau kenna 
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hverju sinni og gæta þess að þarfir eins séu ekki á kostnað einhvers annars. Því er 

mikilvægt að hlusta á alla nemendur og koma fram við þá alla af sanngirni.   

5. Tengsl á milli skólastiga 
Samkvæmt lögum um leikskóla og grunnskóla er lögð áhersla á samfellda skólagöngu hjá 

nemendum. Því er nauðsynlegt að í framkvæmd sérfræðiþjónustu sé lögð áhersla á góða 

heildarsýn og samfellu sem birtist í markvissri upplýsingamiðlun um hagi nemanda þegar 

þeir fara á milli skólastiga. Mikilvægt er að það myndist ekki rof í menntun þeirra við 

tilfærsluna og mikilvægt er að taka tillit til ákvæða laga (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011:46). 

Samkvæmt lögum um leikskóla og grunnskóla er nauðsynlegt að sveitarfélög komi 

á samstarfi á milli leik- og grunnskóla. Skólanámskrár þarf að gera grein fyrir samstarfinu 

og hvernig skuli standa að aðlögun barna og færslu á milli skólastiga. Nauðsynlegt er að 

skólaganga barna myndi samfellu, þannig að nám frá fyrri skólastigum nýtist á því næsta.   

Börn öðlast ákveðna hæfni í leikskóla og það er nauðsynlegt að þau byggi þeirri reynslu 

þegar þau byrja í grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:74). 

Mikilvægt er að reynsla og nám barna á fyrri skólastigum nýtist þeim á næsta 

skólastigi og því er mikilvægt að skólaganga þeirra myndi samfellda heild. Það að hætta í 

leikskóla og byrja í grunnskóla, felur í sér miklar breytingar fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 

Mikilvægt er að nám og uppeldi í grunnskóla byggist á fyrri reynslu og námi barna til þess 

að þau fái öryggi og námstækifæri. Þekkingin sem þau fengu í leikskóla þarf því að vera 

góður grunnur sem grunnskólanámið byggist á. Mikilvægt er að undirbúa flutning vel úr 

leikskóla yfir í grunnskóla svo flutningurinn verði farsæll. Líta þarf á síðasta ár barna í 

leikskóla og fyrsta ár þeirra í grunnskóla sem mikilvægan þátt í menntun þeirra í 

framtíðinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:50). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á heildstæða menntastefnu en skýr skil eiga 

að vera á milli skólastiga, svo nemendur geti flust eðlilega á milli leikskóla og grunnskóla, í 

samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. Stefna á að fjölbreyttum 



34 
 

viðfangsefnum og starfsháttum á hverju skólastigi til þess að koma á móts við ólíkar 

námsþarfir einstaklinga. Það stuðlar að þroska, velferð og menntun hvers og eins 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:10-11). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að leikur er sjálfsprottin leið til náms- og 

þroska hjá börnum. Því er nauðsynlegt að viðhalda þessari aðferð og þróa hana eftir því 

sem nemendur verða eldri í grunnskólastarfi. Hjá börnum sem eru fimmtán ára gömul er 

leikur jafn árangursrík leið til þroska og skilnings og hjá sex ára gömlu barni. Hægt er að 

koma leik inn í allar námsgreinar og námssvið í fjölbreyttu námsumhverfi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011:38).  

Samkvæmt 16. gr. laga um leikskóla skal sveitarstjórn koma á gagnvirku samstarfi 

leikskóla og grunnskóla. Brýnt er að gera grein fyrir samstarfi á milli leikskóla og 

grunnskóla í skólanámskrá og tilgreina hvernig standa skuli að færslu og aðlögun barna á 

milli skólastiga (lög um leikskóla, 16/2008).  

Starfshættir leikskóla og grunnskóla eru mismunandi, hvort sem um ræðir 

húsakynni, skipulag eða framkvæmd náms og kennslu. Umhverfi grunnskólanna er 

töluvert öðruvísi en í leikskólunum. Má þar nefna að í grunnskólanum eru aldurshreinir 

bekkir en í leikskóla eru deildirnar í leikskóla oftast aldursblandaðar. Félagslegi þátturinn 

er nýr hjá mörgum börnum. Þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla fara þau yfir í 

aðeins flóknari kerfi en þau eru vön. Þau þurfa að hafa samskipti við fleiri börn og 

samskiptin eru jafnvel öðruvísi. Einnig breytist samskipamátinn við fullorðna. Fleiri börn 

eru á hvern fullorðinn í grunnskóla. Það veldur því að samskiptin verða með öðrum hætti. 

Þau verða jafnvel ekki eins náin og þau eru í leikskóla. Þegar börnin koma í grunnskólann 

verða þau yngst, en í leikskólanum voru þau orðin elst. Aðeins þetta eitt getur verið mikil 

breyting. Námskröfur og væntingar frá börnum foreldrum og kennurum eru á allt öðrum 

forsendum en þau eru í leikskóla. Í námskrám skólanna kemur mismunurinn fram. 

Leikurinn hefur verið aðalnámsleið barnanna í leikskólanum, en þegar í grunnskólann er 

komið er minna um leikinn og eins er það með listgreinar og skapandi starf. Í grunnskóla er 

meira um formlegt nám, eins og í lestri og stærðfræði (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:66-67).  
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Í nýrri rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur kemur fram að viðhorf um samstarf á milli 

skólastiga eru fremur jákvæð og að það hafi stuðlað að samstarfi til þess að tryggja 

samfellu í starfsháttum. Stóru hlutfalli leik- og grunnskólakennara fannst fagleg 

samræming góð hugmynd. Þó var stór hópur, einkum grunnskólakennara, sem taldi að 

það yrði erfitt í framkvæmd. Fleiri leikskólakennarar en grunnskólakennarar fylgdust með 

starfinu hvors annars og skipulögðu heimsóknir barna á milli skólanna. Þótt að viðhorf 

væru jákvæð til faglegs starfs um nám og kennslu á meðal leik- og grunnskólakennara, þá 

er ekki þar með sagt að þeir vilji slíkt samstarf. Þrátt fyrir jákvæð viðhorf og heimsóknir 

barnanna virtust kennararnir vita lítið um starfshætti á hinu skólastiginu (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012:41).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar um upphaf grunnskólagöngu og flutning barna 

frá leikskóla í grunnskóla, benda til þess að samvinna geti skipt sköpum. Börn sem fylgja 

vinum sínum eða þekkja einhvern í skólanum hafa jákvæðari mynd og aðlagast betur 

skólakerfinu en þau sem hafa ekki þau tengsl. Ef þau eru með félaga sem veita stuðning, 

verður umhverfi grunnskólans ekki eins ógnvekjandi. Jákvæðni og þátttaka foreldra í 

skólastarfinu hefur áhrif á velgengni barna og vellíðan þeirra í skólanum. Eins skipta máli 

tengsl og samfella á milli skólastiga við upphaf grunnskólagöngunnar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). 

Í rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir framkvæmdi kom það fram varðandi 

væntingar barna til grunnskólagöngunnar að flest leikskólabörn litu á grunnskólabyrjunina 

sem mikilvægan atburð í lífi þeirra. Þau bjuggust við breytingum frá leikskólanum, þar sem 

þau gátu leikið sér og valið viðfangsefni og vissu að þau þyrftu að takast á við námsgreinar 

í grunnskólanum. Þau gerðu sér einnig grein fyrir þeim reglum og venjum sem þau þyrftu 

að aðlagast. Mörg barnanna sögðust einnig sakna þess að geta leikið sér (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2011:74). 

Einingakubbar eru hannaðir til þess að þjálfa og þroska sem flesta grunnnámsþætti barna 

og eru því tilvaldir sem námsefni í grunnskóla. Þegar börn sýna færni í notkun kubbanna 

koma fram aðrir hæfileikar, eins og birtist t.d. í því þegar þau byggja ákveðin og falleg 
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mynstur. Það má segja að kubbar séu mjög heppilegur efniviður fyrir börn, því með þeim 

geta þau búið til, hannað og stjórnað (Johnson, 1996:9).  

6. Viðtal við leikskólakennara um einingakubba  
Við tókum viðtal við tvo leikskólakennara, sem við nefnum hér Sigrúnu og Ingu. Sigrún er 

leikskólakennari að mennt með meistarapróf í stjórnun. Hún er deildastjóri á fimm ára 

deild sem er staðsett í grunnskóla. Á fimm ára deildinni eru 12 börn en deildin opnaði nú í 

haust og hefur verið í þróun í allan vetur. Með Sigrúnu starfa einnig grunnskólakennari og 

sérkennari sem er stuðningsfulltrúi með einhverfum dreng.  

Við ræddum við hana um notkun einingakubba með börnum á fimm ára deildinni. 

Þegar deildin opnaði síðastliðið haust, fundust einingakubbarnir inn í geymslu og var 

Sigrún staðráðin í því að hafa þá á deildinni. Starfsfólk skólans hrósaði henni fyrir það 

hversu mikið kubbarnir væru notaðir hjá henni. Að sögn Sigrúnar finnst börnum á öllum 

skólastigum grunnskólans einingakubbarnir mjög spennandi efniviður og koma gjarnan við 

á deildinni til þess að fá að leika sér með þá. 

Hinn leikskólakennarinn, Inga, er með leikskólakennaramenntun í grunninn og svo 

bætti hún við sérkennslunni. Að lokum tók hún verkefnastjórnun í Háskóla Íslands. Hún 

hefur aðallega unnið í sérkennslumálum, bæði inni á leikskólum og einnig var hún 

sérkennslufulltrúi í sveitarfélaginu. Í dag er hún skólastjóri yfir sameiginlegum leik- og 

grunnskóla. Í skólanum hennar eru einingakubbar í notkun á öllum deildum skólans. Hún 

segir að grunnskólakennararnir hafi lært mikið af leikskólakennurunum um notkun þeirra. 

Að sögn Ingu er einingakubbasvæði skólans mjög rúmgott og nóg pláss til þess að byggja 

stórar byggingar. Svæðið er notað bæði í flæði, sem er frjáls leikur, og í vali en þá fá 

nemendur tækifæri til þess að velja á milli nokkurra svæða til þess að leika sér á, svo er 

þeim skipt á milli deilda skólans jafnt á við annan efnivið. Þar sem þetta er sameiginlegur 

leik- og grunnskóli upp í fjórða bekk, þá kom ekkert annað til greina en að leyfa öllum 

börnum skólans að njóta góðs af einingakubbunum og sér Inga mikil tækifæri í kennslu 

með þá. 
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6.1 Vitneskja og þekking  

Sigrún telur að leikurinn sé vanmetin kennsluaðferð í grunnskólanum. Hún telur að það 

megi rekja til þess að í grunnskólakennaranáminu sé ekki kennt hversu auðveld og 

skemmtileg námsaðferð leikurinn sé. Að þar sé hægt að kenna börnum allt mögulegt í 

gegnum leikinn, sem geri námið skemmtilegra fyrir vikið og meiri líkur séu þá á því að náist 

til allra nemenda. Einnig þeirra sem eiga erfitt með að læra. „Ég er leikskólakennari vegna 

þess að ég elska að leika mér“ (Sigrún 2013, 6. mars). 

Þá nefnir Sigrún að börnin í hennar hóp ráði að mestu leyti hvað þau geri yfir 

daginn, t.d. hvers konar leiki þau velji að fara í. Sigrún segir að börn sem eru komin í fyrsta 

bekk fái ekki mikið val, þau fái ekki miklu að ráða um hvað þau geri. Hún ræðir einnig þá 

skoðun sína að spyrja mætti hvort þeim lýðræðislegu vinnubrögðum sem aðalnámskrár, 

bæði leik- og grunnskóla, kveða á um sé framfylgt í skólastarfinu.  

Sigrún segir að í dag gefi leik- og grunnskóli sig út fyrir að vera skóli án aðgreiningar 

og í því felist að mæta öllum börnum og þörfum þeirra í skólakerfinu. Sigrún telur 

grunnskólann ekki langt kominn í þessari þróun. Þar sé börnum sem eiga erfitt með að 

sitja kyrr og eru jafnvel með hegðunarerfiðleika, ekki boðið upp á mörg tækifæri til þess að 

læra á annan hátt, eins og t.d. í gegnum leik. „Það mætti nú alveg breyta 

grunnskólakennaranáminu þannig að kennurum sé kennt að kenna börnum í gegnum 

leikinn til að gera námið skemmtilegra“ (Sigrún 2013, 6. mars). 

Að mati Sigrúnar er námskráin miklu stífari í grunnskóla og þurfa kennarar að vinna 

eftir henni. Ekki er gefið mikið svigrúm í námskránni fyrir frjálsan leik. Hún segir að 

grunnskólakennarinn sem vinnur með henni hafi ólíka sýn á starfið. Fyrst í haust fannst 

henni börnin aldrei vera að gera neitt. Sigrún ræddi þá við hana um það að börnin gerðu 

mjög margt. Þau væru að leika sér og í gegnum leikinn lærðu þau ótal margt. Einnig benti 

Sigrún henni á að skoða það sem fram færi í barnahópnum, t.d. samskipti barnanna. 

Sigrún nefnir að ólíkt sé hvernig leik- og grunnskólakennarar tali við börnin og leysi 

vandamál sem upp koma. Sigrún segist sjálf spyrja börnin opinna spurninga og reyna að fá 
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þau til þess að leysa úr vandamálinu sjálf á meðan grunnskólakennarinn hafi þurft að læra 

þennan samskiptamáta, en í upphafi vetrar rauk hún til og leysti vandamálin fyrir börnin. 

Ég held að munurinn á leikskólakennaranáminu og grunnskóla-

kennaranáminu sé að leikskólakennarar eru alltaf í leiknum en 

grunnskólakennurum er lögð línan með námskrá. Ég er búin að taka 

stjórnunarnám og er búin að vera alveg ofboðslega mikið með 

grunnskólakennurum í framhaldsnáminu mínu og þar er mjög mikið 

talað um þetta. Annað hvort fá þau ekki svigrúm eða þau geta ekki 

fundið út úr því að finna sér svigrúm, vegna þess að þau þurfa að 

klára þessa blaðsíðu fyrir þennan tíma og þessa blaðsíðu fyrir 

þennan tíma og það gerir alla stressaða (Sigrún 2013, 6. mars). 

Inga segist fyrst og fremst sjá kosti þess að nota einingakubba og nýtir þennan 

efnivið með börnum á öllum skólastigum. Hún sér mörg tækifæri í því að gefa eldri 

börnum tækifæri til þess að leika sér með kubba. Ekki eingöngu út af því hvað þeir séu gott 

kennslutæki í stærðfærði, heldur einnig vegna þess hversu nauðsynlegt sé að halda 

leiknum gangandi í grunnskóla. Inga talar um það að leikurinn sé á undanhaldi í 

grunnskóla, alla vega eins og við leikskólakennarar sjáum leikinn. Í aðalnámskrá grunnskóla 

sé minnst á mikilvægi leiksins en þá er að hennar mati um að ræða regluleiki. „Það finnst 

okkur leikskólakennurum ekki leikur en við erum hrifnari af frjálsa leiknum og því sem 

hann hefur upp á að bjóða og sjáum mikil tækifæri fyrir nám barnanna í honum“ (Inga 

2013, 8. mars). 

Inga talar líka um það jákvæða við það að blanda aldurshópum í kubbunum, því 

þau yngri geti lært svo mikið af þeim sem eldri eru. Hún segir að það sé blandaður 

starfsmannahópur í skólanum hérna sem hafi blandaðan bakgrunn. Þeir sem eru 

grunnskólakennarar taki upp eitthvað af því sem leikskólakennarar eru sérfræðingar í, t.d. 

notkun einingakubba. Nokkrir leikskólakennaranna hafa tekið þátt í starfendarannsókn 

með einingakubba en Inga telur það á meðal bestu aðferða til þess að afla sér þekkingar á 

nýjum vettvangi. Í tengslum við rannsóknina kynntu kennararnir sér einingakubba og 

fengu til liðs við sig leikskólakennara sem kenndu þeim um notkun þeirra og hvernig hægt 

væri að nýta þá í námi með börnum. „Einingakubbar er mikill leikskólaefniviður og 
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leikskólarnir hafa komið sér honum upp. Það er miklu minna um það að grunnskólarnir eigi 

þennan efnivið, þannig að börnin hafi aðgang að því. Hins vegar hafa þau mjög mörg mikla 

reynslu af honum úr leikskólanum“ (Inga 2013, 8. mars). 

Inga talar líka um það hvað leik- og grunnskólakennarar hafi ólíka sýn á nám barna. 

Henni finnst þó mjög jákvætt að starfstéttir vinni saman, þar sem báðir aðilar þurfi að taka 

tillit til hvors annars. Einnig geti þessar stéttir lært hver af annarri, t.d. hvernig eigi að talað 

við börn, leiðir til þess að leysa ágreining með börnum, hvað eigi að segja og hvenær. Inga 

talar um það að þótt að kennaranámið sé allt í sama skólanum, þá sé námið og áherslurnar 

mjög ólíkar. Ingu finnst mjög gott að blanda þessum starfsstéttum saman til þess að sjá 

kosti í þeim báðum og nýta allt það besta sem maður lærir í náminu. 

Hér var grunnskólakennari sem gerði starfendarannsókn um 

einingakubba og fékk aðstoð frá fimm ára leikskólakennaranum til 

þess að vinna og þróa þetta starf. Og þær gerðu heilmikla rannsókn 

með myndum og öðru slíku og það endaði með því að þessi rannsókn 

teygðist í tvö ár. Þessi grunnskólakennari þekkti þetta ekki og vildi 

læra þetta og þá er þetta leiðin til þess (Inga 2013, 8. mars). 

6.2 Viðhorf 

Í sveitarfélagi Sigrúnar hófst sl. haust samstarf á milli fimm ára deildarinnar og fyrsta 

bekkjar í grunnskólanum. Fyrsti bekkur kemur inn í fimm ára deildina til hennar einu sinni í 

viku, sem er þó að hennar mati of sjaldan. Samstarf með barnahópa sem eru fimm og sex 

ára þyrfti að vera meira, heimsóknir á báða bóga. Þar segir hún meira um samstarf á milli 

leikskóla og grunnskóla sem tvímælalaust þyrfti einnig að vera þar sem hún starfar. 

Sigrún segir þó nokkurn mun á leik- og grunnskóla. Í leikskóla sé áhersla lögð á 

leikinn en þannig sé það ekki í grunnskóla. Þess er gætt í fimm ára deildinni í skólanum að 

þau fá að leika sér á milli tíma. Börnin á fimm ára deildinni fara í leikfimi, sund og svo í 

verkgreinar. Hún er með markvissa kennslu með börnunum og er með markvissa 

stafainnlögn og tölur með leikinn til hliðsjónar og ákvarðast þetta svolítið af áhugasviði 

barnanna. „Ég er með markvissa stafainnlögn en ég nota ekki bækur. Ég geri þetta 

algjörlega eftir þeirra vilja og hvað þau nenna þann daginn“ (Sigrún 2013, 6. mars). 
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Að hennar mati er ein meginástæðan fyrir því að nemendurnir í fyrsta bekk nái ekki 

að koma til hennar þennan eina tíma í viku einfaldlega sú að kennarinn nái ekki að halda 

tímaáætlun sem skólinn hefur sett fyrir nám í fyrsta bekk. „Grunnskólakennarar eru að 

kenna nám en við leikskólakennarar erum að kenna leik“ (Sigrún 2013, 6. mars).  

Sigrún telur að þekkingarleysi grunnskólakennara sé þess valdandi að þeir séu ekki 

að nýta þennan efnivið í kennslu sinni. Hún man eftir því þegar hún var í námi að það var 

mikill munur á náminu. Í leikskólakennaranáminu var mest talað um nám í gegnum leikinn 

en í grunnskólanáminu var lögð mesta áhersla á námskrána og framkvæmd hennar. Í 

leikskólakennaranáminu var kennt um einingakubba og lögð áhersla á þá og hvað þeir 

hefðu upp á að bjóða. Í grunnskólanáminu virtust þeir ekki vera kenndir og var algengt að 

kennarar vissu jafnvel ekki hvaða kubbar þetta væru eða hvernig þeir litu út. 

„Grunnskólakennarinn talaði fyrst þegar hún kom að vinna með mér; jæja, ætlum við ekki 

að fara að gera eitthvað? Við erum að gera eitthvað, þau eru að leika sér“ (Sigrún 2013, 6. 

mars). 

Sigrún talar um það að samstarfið á milli fimm ára deildarinnar í skólanum virki á 

ótrúlega breiðan hátt og kannski betur en kennararnir gerðu sér grein fyrir. Þegar fimm ára 

börn séu að ganga um skólann finni hún mikið fyrir því hvað eldri nemendur skólans beri 

mikla virðingu fyrir þeim. Þeir eigi það jafnvel til að stoppa og færa sig til þess að fimm ára 

börnin geti haldið röðinni sinni fallegri. 

Í skólanum sem Inga stjórnar er mikið samstarf, en mismikið þó. Hún talar um að 

það sé einna mest á milli fimm, sex og sjö ára barnanna. Hún talar um að það sé eiginlega 

ekki hægt að vera með mikið samstarf á milli elstu og yngstu nemenda skólans, þar sem 

aldursbilið sé svo stórt. Inga er mjög jákvæð gagnvart samstarfinu, sem hefur verið í mikilli 

þróun frá því að skólinn opnaði árið 2008. Inga talar um það að einingakubbar séu frábær 

leið til þess að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla og einnig fyrir allt sköpunarstarf. „Ég 

var á málstofu hjá Dóru Bjarna þar sem var verið að tala um að grunnskólakennarar eru 

ekki menntaðir til þess að starfa í skóla margbreytileikans, námið passaði ekki við 

vettvanginn. Það þarf að taka þetta til endurskoðunar“ (Inga 2013, 8. mars). 
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Inga talar um það að ef einingakubbar séu notaðir í grunnskóla, þá sé það 

skólastjórinn sem hafi þessi áhrif. Inga nefnir það að einingakubbar séu almennt ekki mikið 

til í grunnskóla og ef þeir séu til, þá sé það eingöngu í fyrstu bekkjum grunnskólans og 

jafnvel aðeins í fyrsta bekk. Inga segir að ef hún hefði ekki þennan leikskólakennaragrunn, 

þá hefði hún ekki vitað svona mikið um einingakubba og lagt svona mikla áherslu á notkun 

þeirra í öllum bekkjum skólans. „Viðhorf skólastjórans skiptir sko rosalega miklu máli í öllu 

sem kemur að skólastarfi“ (Inga 2013, 8. mars). 

6.3 Notkun kubba í eigin kennslu 

Í fimm ára deildinni eru notaðir einingakubbar daglega, bæði í vali og í 

frjálsum leik. Í einingakubbunum er mikil stærðfræði, allir kubbar ganga 

upp í grunnkubbinn og eru einingakubbar mun meira notaðir í leikskóla en 

grunnskóla. Sigrún vonast eftir meira samstarfi í framtíðinni við fyrstu bekki 

í grunnskólanum og jafnvel líka heimaleikskóla grunnskólans. 

„Einingakubbar eru náttúrulega bara stærðfræði, helmingurinn af hverju, 

en þeir eru miklu, miklu meira notaðir í leikskóla heldur en grunnskóla“ 

(Sigrún 2013, 6. mars). 

Kennarar í fyrsta bekk bjóða börnum upp á það að heimsækja leikskóladeildina og í 

eldri bekkjum er það notað sem umbun fyrir börn með hegðunarvandamál. Þegar þessi 

börn koma inn til hennar eru þau eins og englar. Hún telur að það sé vegna þess að þá séu 

ekki gerðar neinar kröfur til þeirra og það valdi því að þeim líði betur í því umhverfi og fái 

að njóta sín á eigin forsendum. Þegar þessi börn komi til hennar á fimm ára deildina, þá 

leiti þau alltaf í það að leika sér með einingakubba. 

Grunnskólakennarar eru búnir að uppgötva fimm ára deildina sem eitthvað 

flott fyrir stóru krakkana sína og meira að segja hafa börn sem eru með 

einhverja erfiðleika í bekkjunum boðið umbun með því að vera boðið í 

fimm ára deildina. Hvað finnst ykkur um það ? Þetta er börn sem eru að fá 

kast og alls konar og þau eru eins og englar þarna inni hjá okkur. Þetta er 

smá úrræði og fimm ára börnunum finnst þetta æðislegt (Sigrún 2013, 6. 

mars). 

Í skóla Ingu eru einingakubbar notaðir í öllum bekkjum grunnskólans og öllum 

deildum leikskólans. Inga telur þetta góðan efnivið til þess að kenna börnum stærðfræði í 
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gegnum leikinn og leggur hún mikla áherslu á leikinn í sínum skóla. Leikurinn er forsenda 

fyrir svo mörgu hjá börnum. Hún nefnir líka tímann sem börn fá að leika sér og hvernig 

hann sé brotinn upp í flestum skólum. Ef börn þurfa alltaf að vera að taka saman og hætta 

að leika, þá verður leikurinn ekki eins góður og lærdómsríkur fyrir þau. Þess vegna er lagt 

mikið upp úr löngum leikjalotum, sem veldur því að börn ná að leika sér með efniviðinn og 

jafnvel þróa leikinn á skemmtilegan hátt. „Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er talað 

um mikilvægi leiksins, en þetta eru meira og minna regluleikir. Meira og minna stýrðir 

leikir sem byggja á réttu og röngu. Þetta er miklu minna um leiki sem við leikskólakennarar 

myndum kalla leik“ (Inga 2013, 8.mars). 

7. Viðtal við grunnskólakennara um einingakubba 

Við tókum viðtöl við tvo grunnskólakennara. Fyrri kennarann köllum við Guðrúnu. Hún er 

kennari í öðrum bekk í grunnskóla í Hafnarfirði. Guðrún notaði einingakubba mikið í 

kennslu í fyrsta bekk en að hennar sögn hefur skólinn ekki fest kaup á fleiri kubbum vegna 

þess hversu dýrir þeir séu. Það finnst henni mjög miður þar sem miklir möguleikar séu í 

leik með einingakubbum. „Einingakubbar höfða svo vel til allra barna og eru mjög skapandi 

efniviður og ég sakna þeirra mjög mikið í kennslunni núna í vetur“ (Guðrún 2013, 11. 

mars). 

Seinni grunnskólakennarann nefnum við Söru. Sara vinnur á leiksskóla í Hafnarfirði. Hún 

útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2010 en gegnir deildastjórastöðu í leikskólanum. 

Ástæðan fyrir því að hún vinnur á leikskóla en ekki í grunnskóla er einfaldlega sú að hún 

starfaði á leikskólanum með námi og hefur einhvern veginn ílengst þar, en stefnir að 

kennslu í grunnskóla í komandi framtíð. „Mér líður mjög vel hérna og sé ekki alveg 

tilganginn í að skipta um vinnu svona bara til þess að skipta, en mig langar til þess að prófa 

að kenna og ég mun prófa það“ (Sara 2013, 13. apríl). 

7.1 Vitneskja og þekking 

Þegar Guðrún útskrifaðist úr kennaraháskólanum árið 2005 var engin kennsla um 

einingakubba í hennar námi. Hún hafði heyrt mikið um þessa kubba en vissi ekki hvaða 

námsþætti væri unnið með þegar leikið er með þá. Í fyrra kenndi hún fyrsta bekk, þar sem 
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mikið samstarf er við leikskólann sem er samtengdur skólanum. Þegar samstarfið á milli 

skólastiganna hófst í október, kenndi deildastjóri leikskóladeildarinnar henni um  

stærðfræðigildi kubbanna og einnig hvað þeir kæmu mikið inn á þroskaþættina sem 

nefndir eru í aðalnámskrá, eins og málþroskann, hreyfiþroskann, félagsþroskann og 

líkamsþroskann. Guðrún segir að þegar hún hafi byrjað kennslu í fyrsta bekk og séð hvað 

þessir kubbar hefðu mikið notagildi, hefði hún ákveðið að biðja um þessa kubba á fyrstu 

bekkja svæði. Hún sá ekki eftir, því þar sem þeir voru í stöðugri notkun, bæði í vali og í 

frjálsum tíma. 

Mér finnst mjög leiðinlegt að hafa ekki fengið neinn lærdóm í mínu 

námi með einingakubba, því þessi efniviður hentar mjög vel til 

kennslu á yngri barna sviði. En þó svo að þetta yrði ekki kennt á öllum 

brautum kennaranámsins, þá ætti að vera skylda að hafa kennslu í 

þessu á yngri barna sviði (Guðrún 2013, 11. mars). 

Sara vinnur á aldursblandaðri deild og hefur hún notað einingakubbana fyrir öll 

börn á deildinni. Hún talar um það að alltaf þurfi að vera kennari með yngstu börnum, 

bæði vegna þess að kubbarnir séu þungir og einnig vegna þess að þau kunni ekki að leika 

sér með þá. Hún segir að ef enginn kennari sé til staðar, þá tíni þau alla kubbana út úr 

skápnum og þegar það sé búið, þá sé leikurinn búinn, þar sem þau hafi ekki kunnáttu til 

þess að byggja úr þeim. „Ég hef unnið á markvissan hátt með yngsta hóp deildarinnar í leik 

með einingakubba og hafa börnin eflst með hverri stundinni“ (Sara 2013, 13. mars). 

Sara talar um það að hún sé alveg til í það að auka við eigin vitneskju um 

einingakubba. Það sem hún hafi lært um þá hafi hún lært í Háskólanum í áfanganum á 

mótum leik- og grunnskóla, en það var skylduáfangi þegar hún var í náminu. Í núverandi 

námsskipulagi er þessi áfangi val fyrir verðandi grunnskólakennara en skylduáfangi fyrir 

verðandi leikskólakennara. Sara segist reyna að nota það sem hún lærði, eins og það að 

hafa límrönd fyrir framan sig og að það sé ekki gott fyrir börnin að byggja upp við skápinn 

þar sem kubbarnir eru geymdir. Einnig notar hún aðferðina til þess að ganga frá og finnst 

henni sú aðferð virka best á alla og að það geti jafnvel verið hin mesta skemmtun. 

„Ótrúlega furðulegt að þetta skuli hafa verið tekið út úr námi sem skylduáfangi kennara, 
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því þessi áfangi kenndi mér svo mikið sem ég nýti í starfi í dag og myndi nýta mér í starfi 

sem grunnskólakennari“ (Sara 2013, 13. mars). 

7.2 Viðhorf 

Guðrún er mjög ánægð með einingakubbana og er hún þakklát fyrir það að hafa fengið 

tækifæri til þess að kynnast notagildi þeirra. Hún talar um það að hún sé til í það að fá 

þessa kubba á svæði fyrir annan bekk sem hún kennir í dag, en hún hafi því miður fengið 

neitun við ósk um það. Að hennar mati eiga þessir kubbar að vera til í öllum bekkjum 

yngsta stigs í grunnskóla, því þessi efniviður hafi upp á svo skemmtilegan leik að bjóða og 

komi til móts við þau börn sem eiga jafnvel erfitt með að læra stærðfræði í bókum. Þar 

koma einingakubbar að góðum notum til þess að kenna þeim börnum sem eiga erfitt með 

að læra með því að sitja kyrr við borð. 

Það er ótrúlega leiðinlegt að í svona nýjum og fínum skóla séu bara til 

eitt sett af einingakubbum sem eru eingöngu á fyrsta bekkjar 

svæðinu, en við sem erum að kenna í öðrum bekk lögðum strax í 

haust fram beiðni um að fá eitt sett af kubbum inn til okkar. Við 

höfum því miður ekkert fengið ennþá, en vonumst auðvitað að 

skólastjórnendur sjái hversu góðir kubbarnir eru til þess að kenna 

börnum í gegnum leikinn og því tilvaldir til þess að brjóta upp námið 

þeirra (Guðrún 2013, 11. mars).  

Guðrún ræðir það líka að skólastjórinn hafi þarna mikið að segja. Ef 

skólastjórinn þekkti vel til einingakubba og hefði mikla reynslu af notkun þeirra, 

myndu eflaust vera til fleiri sett af einingakubbum í skólanum. En auðvitað sé það 

alltaf kennaranna að biðja um það sem þá langar að nýta í kennslunni. Guðrún segir 

að þær sem kenni í öðrum bekk séu búnar að biðja um einingakubba á sitt svæði en 

það verði spennandi að sjá hvað verði gert í þessum málum í framtíðinni. „Ef vitneskja 

skólastjórans um notagildi einingakubba væri mikil, þá hefðu örugglega verið keypt 

inn í grunnskólann fleiri sett af einingakubbum“ (Guðrún 2013, 11. mars). 

Söru finnst einingakubbar frábær efniviður og sér hún mikið notagildi í þeim, bæði í 

leik- og grunnskóla. Hún telur að í fyrstu bekkjum grunnskóla mætti vinna mjög 
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skemmtilega og flóknari þróunarvinnu með flóknar byggingar sem börnin sækja með 

vettvangsferðum.  

Þegar kemur að því að vinna flóknar byggingar eykst stærðfræðikunnátta og reynir 

á fleiri þætti í henni. Sara telur ekki jákvætt að grunnskólakennarar hafi val um hvort þeir 

vilji fara í áfangann á mótum leik- og grunnskóla. Þar séu svo mikilvægir þættir kenndir, 

eins og einingakubbar og svo samstarfið á milli leik- og grunnskóla. Sara talar um að það 

mætti auka samstarf á milli skólastiganna. Ef grunnskólakennarar lærðu ekki um það 

hversu mikilvægir þessir þættir séu, þá minnkuðu líkur á því að samstarf muni aukast á 

milli skólastiganna í framtíðinni. „Ég finn ekki mikinn vilja hjá grunnskólakennurum að efla 

samstarf á milli leik- og grunnskóla og finnst mér það algjör synd. því börnin myndu fá svo 

mikið út úr góðu samstarfi“ (Sara 2013, 13. mars). 

7.3 Notkun kubba í eigin kennslu 

Guðrún notaði einingakubba markvisst í kennslu með bekkinn sinn í fyrsta bekk og sagði 

að ef hún hefði þá núna, þá væri hún að nota þá markvisst með börnum. Meginástæða sé 

sú að kubbarnir séu frábær efniviður sem börn þekki úr leikskólaumhverfinu og þau eigi 

svo auðvelt með að nýta sér þekkinguna sem þau komi með úr leikskólanum og yfirfæra 

hana á grunnskólann.  

Guðrún ræðir um litla kubba sem nefnast tugakubbar. Þeir eru eins og lítil útgáfa 

að einingakubbum og eru mikið notaðir í stærðfræðinámi. Guðrún fékk vitneskju um þessa 

kubba í námi sínu. Hún telur að það sé brýn þörf á því að setja áfanga um einingakubba inn 

í nám allra grunnskólakennara, því þennan efnivið sé hægt að nýta með börnum á öllum 

skólastigum. „Einingakubbar væru kjörin efniviður til þess að brúa bil á milli leik- og 

grunnskóla, þar sem þekking leikskólabarna á kubbunum eru svo miklir og alveg synd að 

þeir séu ekki nýttir til þess að brúa bil á milli skólastiga“ (Guðrún 2013, 11. mars). 

Sara notar einingakubba markvisst í kennslu sinni og sagði hún okkur að þeir væru 

mikið notaðir á leikskólanum. Sara sér notkunarmöguleika kubbanna með eldri börnum 

eins og grunnskólabörnum og sér jafnframt möguleika á því að nýta kubbana í samstarfi á 

milli skólastiga. 
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Sara telur að ástæðan fyrir því að sumir grunnskólakennarar þekki lítið til 

einingakubba sé einfaldlega sú að áfanginn þar sem hún lærði um einingakubba sé aðeins 

kenndur á yngri barna sviði í grunnskólakennslunni. Hún segir það þó ekki sjálfsagt að allir 

kennarar á yngsta stigi grunnskólans séu af því sviði og því hafi það þau áhrif að þeir séu 

ekki notaðir. „Mér finnst synd að það skuli ekki vera skylda fyrir alla kennara að læra um 

þennan frábæra efnivið sem getur haft þær afleiðingar að sum grunnskólabörn fari 

einfaldlega á mis við hann“ (Sara 2013, 13. mars). 

8. Niðurstöður og umræður 
Þessi könnun gefur innsýn í skoðun nokkurra aðila sem starfa með börnum í leik- og 

grunnskólum. Hún fjallar um vitneskju um einingarkubba, um viðhorf til þeirra og um það 

hvernig þeir eru notaðir í starfi með börnum í leikskóla og grunnskóla. Viðmælendur koma 

úr mismunandi skólum og eru hvorki með sama bakgrunn í námi né starfsreynslu. Þeir 

hafa misjafnlega mikla reynslu af notkun einingakubba í starfi með börnum. 

Leikskólakennararnir Inga og Sigrún eru báðar með meistaragráðu og því með meiri 

menntun en grunnskólakennararnir Guðrún og Sara. Í viðtölunum kemur vel fram að 

vitneskja og kunnátta um kubbana er meiri hjá leikskólakennurunum, en auk þess höfðu 

þær mun sterkari skoðanir á kubbunum en grunnskólakennararnir. Í þessari ritgerð kemur 

fram aðeins sýnishorn þeirra viðhorfa sem ætla má að séu til staðar um notkun 

einingakubba í leik- og grunnskólum. Reynt var að fá sem ítarlegastar upplýsingar um 

viðhorf viðmælenda og með því að varpa ljósi á það sem virðist áhugavert og gagnlegt. 

Aflað var gagna til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni um það hver þekking leik- 

og grunnskólakennara sé um einingakubba og hvernig notkun þeirra sé háttað á báðum 

skólastigum. Fagmennska kennara byggist m.a. á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins og snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:11). Hér á eftir verður fjallað um megintúlkun viðmælenda á 

efninu. 
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8.1 Vitneskja og þekking fjögurra leik- og grunnskólakennara 

Allir viðmælendur okkar þekktu einingakubba og nýtingu þeirra í starfi með börnum. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um það að þetta væri mjög áhugaverður efniviður sem 

synd væri að nýta ekki betur í grunnskólanum. Leikskólakennararnir töldu sig búa yfir 

mikilli þekkingu á einingakubbum og notfærðu sér þá daglega í starfi með börnum. Annar 

grunnskólakennarinn sem vann í leikskóla nýtti sér einingakubba í starfi með börnum. Hún 

var ekki alveg viss um það hvort hún myndi nýta þá eins vel í starfi í grunnskóla. 

Grunnskólakennarinn talaði um það að hún hefði ekki vitað um tilurð einingakubba ef hún 

hefði ekki kynnst þeim í gegnum samvinnu við leikskólann og hún saknaði þess að hafa 

ekki fengið kennslu og þekkingu á einingakubbum í námi sínu. Í viðtölunum kom fram að  

nám leik- og grunnskólakennara væri ólíkt að því leyti að leikskólakennarar lærðu meira 

um leikinn og hversu mikilvægt væri að kenna börnum í gegnum leikinn, en í námi 

grunnskólakennara væri áhersla lögð á það hver væri besta leiðin til þess að kenna 

börnum að lesa, skrifa og reikna. Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um að leikur sé 

börnum sjálfsprottin leið til náms og þroska og að mikilvægt sé að viðhalda þessari aðferð í 

skólastarfi og þróa hana eftir aldri nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:38).  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikurinn sé órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og 

sé þungamiðja leikskólastarfsins. Leikurinn sé aðalnámsleið barna og gefi þeim tækifæri til 

þess að þróa og skilja umhverfi sitt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:37). Einn viðmælanda 

okkar talaði um það að mikill munur væri á þeim leik sem væri í leikskóla annars vegar og í 

grunnskóla hins vegar. Í leikskóla væri lögð áhersla á frjálsa leikinn en í grunnskóla væru 

það regluleikir og stýrðir leikir sem byggðu á réttu og röngu. Eins og kemur fram í 

rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir, þá eru námskrár skólanna mjög ólíkar. Leikurinn hefur 

verið aðalnámsleið barna í leikskólanum en þegar í grunnskólann er komið, þá er minna 

um leikinn og eins er það með listgreinar og skapandi starf. Í grunnskóla er meira um 

formlegt nám, svo sem í lestri og stærðfræði (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:66-67).  

Allir viðmælendur okkar töluðu um það að grunnskólakennarar væru að fylgja 

ákveðinni námskrá og það væri mikill þrýstingur á kennara um það að ná að framfylgja 

námskránni sem skólinn setur sér og þá skorti meiri tíma. Tímaskortur er eitthvað sem að 
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okkar mati væri alveg hægt að laga með því að kenna í gegnum leikinn og ekki setja sex ára 

gömul börn í það að sitja við borð allan daginn og læra. Eins og kemur fram í kenningum 

Deweys; „learning by doing“, þá læra börn best með því að handfjatla og prófa sig áfram 

með því að framkvæma (Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Indriði Gíslason 1979:26-30). Börn 

læra best með því að taka þátt í eigin námi, meira en þegar kennarinn matar þau með 

upplýsingum. Það hefur sýnt sig að ef börn sjá eitthvað á blaði, þá hefur það minni áhrif en 

ef þau fá að handfjatla og rannsaka hlutinn sjálf (Cuffaro, 1997:92). 

Kennari þarf að vera meðvitaður um leik barna og reyna að fylgja námskránni í gegnum 

leik barnanna. Ef þessi leið er farin, þá verða börnin ekki eins vör við það að það sé verið 

að kenna þeim eitthvað, heldur njóta þau staðar og stundar í leiknum og finnst að 

leikurinn sé á þeirra forsendum en ekki kennarans (Grieshaber og McArdle, 2010:33). 

8.2 Viðhorf fjögurra leik- og grunnskólakennara 

Viðmælendur okkar höfðu allar jákvætt viðhorf til notkunar einingakubba í skólastarfi og  

notkun þeirra til þess að brúa bil á milli leik- og grunnskóla. Þær töluðu allar um það að 

einingakubbar sköpuðu skemmtilegan leik hjá börnum og auk þess þjálfuðu þeir alla þá 

námsþætti sem eru grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla, sem eru 

læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011: 14).  

Kennararnir sem við tókum viðtal við eru mjög sáttir við efniviðinn og myndu vilja 

sjá meira af honum í kennslu í grunnskóla. Sá leikskólakennari sem er skólastjóri í 

sameiginlegum leik- og grunnskóla talaði um það að ef hún væri grunnskólakennari væri 

ekki víst að hún myndi hafa einingakubba upp í fjórða bekk, eins og nú er í hennar skóla. 

Sagði hún það vera vegna þess að vitneskja grunnskólakennara væri því miður ekki eins 

mikil um einingakubba og leikskólakennara. Kubbarnir væru ekki alltaf til í grunnskólum og 

ef svo væri, þá væru þeir ekki ætlaðir til notkunar með eldri börnum. Eins og fram kom í 

viðtölunum, þá skiptir viðhorf skólastjóra miklu máli varðandi það hvort kubbarnir séu til 

eða ekki. Eins og kemur fram í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur, þá eru viðhorf kennara til 

samstarfs mjög jákvæð og vilja báðar starfsstéttir efla samstarfið. Það eru þó frekar 
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leikskólakennarar sem sækjast eftir samstarfi og skólaheimsóknum á milli skólastiga en 

grunnskólakennarar. Einnig kemur fram að leik- og grunnskólakennarar hafi ekki mikla 

vitneskju um starf á hinu skólastiginu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012:41).  

Einnig kemur fram í rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur að það skipti miklu máli 

hvernig staðið sé að flutningi barna á milli skólastiga. Það skipti börn miklu máli að vera 

með vinum sínum í skóla. Einnig kemur fram að samvinna á milli skólastiga skipti miklu 

máli og einnig að jákvæð tengsl og samfella séu á milli skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 

2009).  

8.3 Notkun einingakubba á meðal fjögurra leik- og grunnskólakennara 

Þrír af fjórum viðmælenda okkar töluðu um að þeir notuðu einingakubba í vinnu sinni með 

börnum. Einn grunnskólakennarinn talaði að vísu um það að þar sem hún kenndi núna 

öðrum bekk væri ekki  til einingakubbar á svæði fyrir þann aldur, þá gæti hún ekki notað 

þá eins markvisst og hún hafði gert árið áður, þegar hún kenndi fyrsta bekk, en hún væri 

búin að leggja inn pöntun á þessum efnivið. Allar voru þær sammála um það að þessi 

efniviður væri kjörinn til þess að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla og ekki væri hægt að 

fá betri efnivið í þá vinnu. Mikilvægt er að nám og uppeldi í grunnskóla byggist á fyrri 

reynslu og námi barna til þess að þau fái öryggi og námstækifæri. Þekkingin sem þau fengu 

í leikskóla þarf því að vera góður grunnur sem grunnskólanámið byggist á (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:50).  

Allir viðmælendur okkar sáu að með notkun kubbanna eru börn að vinna með 

stærðfræði. Einingakubbar eru í ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum sem miðast við 

það allir kubbar gangi upp í ákveðinn grunnkubb (Elva Önundardóttir, 2010:74). Einnig 

voru viðmælendur sammála um það að þegar börn eru að leika sér með einingakubba, þá 

séu þau ekki í einhverjum ákveðnum leik. Þau eru ekki að reikna stærðfræði eins og plús 

og mínus, heldur eru þau að búa til mynstur og kanna hvaða kubbar passi saman og hverjir 

ekki.  

Þegar börn eru að leika sér með einingakubba, þá stjórnast leikurinn af áhugasviði 

þeirra. Það er gaman að fylgjast með börnum í leik með einingakubba, því hugmyndir 
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þeirra og upplifanir koma svo sterkt inn í gegnum leikinn. Með kubbunum þarf ekki að 

vera í einhverjum ákveðnum leik til þess að vinna með þá. Það er hægt að búa til mynstur, 

kanna hvaða kubbar passa saman og hverjir passa ekki saman. Leikurinn stjórnast af áhuga 

barnanna og þau laga sig ekki að efniviðinum heldur aðlagast efniviðurinn að þeim og 

hugmyndum þeirra (Jóhanna Sigrún Jónsdóttir og Svava Björk Mörk, 2007:42-43). 

Fram kom í viðtölunum að einingakubbarnir eru upplagður efniviður til þess að 

mæta ólíkum einstaklingum. Einn viðmælandi okkar talaði um að grunnskólakennarar 

væru einfaldlega ekki menntaðir til þess að starfa í skóla margbreytileikans og þyrfti að 

taka nám þeirra til endurskoðunar. Annar viðmælandi talaði um að grunnskólakennarar 

væru búnir að uppgötva það að hægt væri að nýta til dæmis fimm ára deildina sem umbun 

fyrir börn sem ættu erfitt með það að sitja kyrr og læra allan daginn. Þá væri þeim boðið 

inn á fimm ára deildina og veldu þau sér yfirleitt einingakubba til þess að leika sér með. Að 

okkar mati væri það góð leið í skóla margbreytileikans að hafa einingakubba sem 

námstæki til þess að koma til móts við alla nemendur og auðvelda þeim jafnvel að læra og 

skilja stærðfræðina í gengum kubbana en ekki beint upp úr bókum. Þegar börn vinna með 

einingakubba á leikskólaaldri og á yngsta stigi grunnskóla, þá hjálpar það þeim síðar á 

námsleiðinni. Þá þarf aðeins að kenna þeim orðin og táknin til þess að frá fram þær 

hugmyndir sem þau hafa fengið í gegnum vinnu og leik með einingakubba (Leeb-Lundberg, 

1996:37-48). Eins og fram kom í kenningu Vigotskys um svæði mögulegs þroska, þá er 

aldursblöndun mjög góð í leik með einingakubba. Þá ýta eldri börnin undir nám þeirra sem 

yngri eru með flóknari viðfangsefnum og ýta þannig undir þroska þeirra (Berk og Winsler, 

1995:5) 

8.4 Um þekkingu og reynslu grunnskólakennara af einingakubbum 

Þegar við, höfundar þessa verkefnis, skoðum svör kennarana, þá erum við sammála um 

það að leikskólakennarar vita heilmikið um einingakubba að loknu námi, en það virðist 

vera skortur á þekkingu hjá grunnskólakennurum. Að okkar mati er skynsamlegt að bjóða 

nemendum í grunnskólakennaranámi upp á áfanga um notkun einingakubba. Þetta er ekki 

eingöngu mikilvægt fyrir verðandi kennara, heldur fyrst og fremst fyrir börnin í 

grunnskólum landsins sem ættu að eiga þess kost að fá að leika sér og læra í gegnum 
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einingakubba. Leikurinn er mikilvæg námsaðferð sem opnar nýjar víddir í sköpunargleði 

barna og ungmenna. Í leik með einingakubba fá börn að njóta sín og skapa á eigin 

forsendum. Í leik með einingakubba er mikil hamingja og gleði í leiknum og börn fá að 

finna hæfileikum sínum farveg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:24).  

Einingakubbar eru mjög skapandi og bjóða upp á fjölbreytta og skemmtilega vinnu 

sem er synd að þau missi af út af þekkingarleysi grunnskólakennara. 

Einn viðmælandi okkar talaði um það að í hennar skóla væru kennarar duglegir að 

gera starfsendarannsóknir. Að okkar mati væri það góð leið inni í grunnskólum, til þess að 

kennarar fái meiri vitneskju og þekkingu á einingakubbum, að taka þátt í 

starfsendarannsókn. Ef þú leitar svara sjálfur og ígrundar eitthvað ákveðið viðfangsefni vel, 

þá er það ein af bestu leiðunum til þess að skilja og skoða efnið vel. 

Sjá má á mynd 8 (bls. 27) náms- og þroskaþætti út frá einingakubbum. Það er mjög 

mikilvægt fyrir alla sem starfa með einingakubba að kynna sér þá vel, því eins og fram 

hefur komið, þá er svo mikið einblínt á stærðfræðina í einingakubbum að aðrir námsþættir 

eiga það til að gleymast í umræðunni. Eftir því sem kennarar vita meira um einingakubba 

og hvaða þroskaþætti þeir fara inn á, þá eykst fagmennska þeirra í starfi með börnum. 

8.5 Svar við rannsóknarspurningunni 

Þessi könnun byggist að miklu leyti á huglægu mati viðmælenda. Einnig er hún takmörkuð 

að því leyti að hún byggir á fáum viðmælendum sem valdir voru vegna þekkingar þeirra á 

notkun einingakubba í starfi með börnum. Ákveðið var að ræða við tvo leikskólakennara 

og tvo grunnskólakennara í rannsókninni til þess að fá upplýsingar úr báðum 

starfsstéttum. Hægt er að velta því fyrir sér hvaða svör hefðu fengist ef viðmælendurnir 

hefðu verið aðrir. Einnig má íhuga hvort móta hefði mátt spurningarnar sem lagt var upp 

með á annan hátt og með því ef til vill fengist fleiri mikilvægir þættir. Því er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður þessarar könnunar. Niðurstöður þessarar könnunar gefa því 

eingöngu innsýn í viðhorf þessara fjögurra viðmælenda. Það er þó von okkar höfunda 

verkefnisins að með því að varpa ljósi á notkun einingakubba þessara fjögurra leik- og 
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grunnskólakennara komi fram upplýsingar sem svari rannsóknarspurningunni að nokkru 

leyti. 

8.5.1Hver er þekking leik- og grunnskólakennara á einingakubbum og hvernig er 

notkun þeirra háttað á báðum skólastigum?  

Viðmælendur okkar voru allir með ágætis þekkingu á einingakubbum en þó voru 

leikskólakennararnir með meiri þekkingu og vissu meira hvað einingakubbar hefðu upp á 

að bjóða í starfi með börnum. Allir kennararnir voru sammála um það að skortur á 

grundvallarþekkingu og reynslu í notkun einingakubba hjá grunnskólakennurum hefði 

jafnvel þau áhrif að notkun þeirra væri ekki meiri en raunin er í starfi með 

grunnskólabörnum. Einnig reyndist það vera vandamál að kubbarnir væru oft ekki til. Við 

erum því sammála viðmælendum okkar um það að einingakubbar er góður efniviður til 

þess að brúa bil á milli skólastiga. Skólastjórnendur leika líka stórt hlutverk í því hvort 

einingakubbar séu notaðir í skólunum. Ef þekking þeirra á einingarkubbum og gildi þeirra 

er ekki til staðar, þá er ekki mikill möguleiki á því að lögð verði áhersla á notkun þeirra og 

kaup á efniviðinum.  
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9. Lokaorð 

Í könnun okkar leituðum við eftir svari við rannsóknarspurningu okkar: Hver er þekking 

leik- og grunnskólakennara á einingakubbum og hvernig er notkun þeirra háttað á báðum 

skólastigum? Þær hugmyndir sem við höfðum um viðfangsefnið í byrjun könnunar voru 

þær að einingakubbar væru mikið notaðir á leikskólum en síður í grunnskólum og í sumum 

tilfellum væri efniviðurinn ekki til í grunnskólunum. 

Í svörum okkar fengum við staðfestingu á því að fleiri litu á notkun einingakubba 

með svipuðum hætti og við. Þó bættist við þekkingu okkar nánari innsýn í reynslu leik- og 

grunnskólakennara af notkun einingakubba með börnum. Einingakubbar eru efniviður sem 

er algengt er að nota í flestum leikskólum, þar sem mikið er lagt upp úr vinnu með 

einingakubbum á öllum aldri á meðal leikskólabarna. Í grunnskóla eru einingakubbar ekki 

eins algengur efniviður og oft eru þeir ekki til eða eru jafnvel eingöngu til afnota fyrir 

fyrsta bekk í grunnskóla. Þær niðurstöður sem við fengum eru þær að til þess að 

einingakubbar séu eftirsóttur efniviður þurfi kunnátta og þekking að vera til staðar og ýmis 

atriði geta haft hamlandi áhrif þar á. Viðmælendur töldu að skortur á kennslu í 

grunnskólakennaranáminu ylli því að kunnáttan væri ekki til staðar sem leiddi til þess að 

efniviðurinn væri ekki eftirsóttur.  

Í gegnum nám og starf okkar með börnum hefur okkur fundist að einingakubbar 

séu mjög áhugaverður og lærdómsríkur efniviður og langaði okkur að kafa dýpra og skoða 

hvað einingakubbar hefðu mikið upp á að bjóða í námi og starfi með börnum. Í upphafi 

ritgerðar vorum við ekki alveg vissar um hvaða leið við færum í skrifum okkar en fljótlega 

sáum við að gaman væri að taka viðtöl við leik- og grunnskólakennara til þess að finna út 

hvort viðhorf, vitneskja og notkun einingakubba væru eins á báðum skólastigum.  

Áhugavert var að taka viðtal við alla kennarana og fá þeirra sýn á efniviðinn. Allir 

viðmælendurnir okkar voru jákvæðir gagnvart kubbunum og voru hreinskilnir í svörum 

sínum. Það hefur verið lærdómsríkt að skrifa þessa ritgerð. Einingarkubbar vinna með 

marga námsþætti, eins og tilfinningar, fín- og grófhreyfingar, samfélagsfræði og málrækt.  

 



54 
 

Heimildaskrá  
Aðalnámskrá grunnskóla.(2011). Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.  

Aðalnámskrá leikskóla.(2011).Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

Armstrong, T. (2001). Fjölgreindir í skólastofunni. Reykjavík: JPV útgáfa. 

Ásta Egilsdóttir.(2006). Einingakubbar Caroline Pratt. Flatarmál 1:4-8. Reykjavík: Flötur, 

samtök stærðfræðikennara. 

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, Childrens learning: Vigotsky and early 

childhood education. Washington: NAEYC  

Brody, C. og Hirsch, E. S. (1996). Social studies through block building. Í E. S. Hirsch (ritstj.), 

The Block Book (3. útgáfa, bls. 61-74). Washington D.C: NAEYC  

Cuffaro, H. (1996). Dramastic Play The experience of Block building. Í E. S. Hirsch (ritstj.). 

The Blockbook. (3. útgáfa, bls. 75-102).Washington D.C., NAEYC  

Dewey, J. (2000). Hugsun og menntun. Gunnar Ragnarsson þýddi. Reykjavík.  

Rannsóknarstofnun KHÍ. 

Dodge, D. T og Colker, L. J. (1995). Leikur með einingakubba (Kristín Dýrfjörð þýddi). 

Reykjavík: Kristín Dýrfjörð. 

Elva Önundardóttir. (2010). Þetta er besti dagur lífs míns: Samfélagið í einingakubbunum. Í 

Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritstj.), John Dewey í hugsun og verki 

(bls.73-88). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Gerður G. Óskarsdóttir. (2012). Skil skólastiga. Frá leikskóla til grunnskóla og grunnskóla til 

framhaldsskóla. Reykjavík. Háskólaútgáfan. 



55 
 

Gordon, T. (1997). Leader Effectiveness Training. The foundation for Participative 

Mangagement and Employee Involvement. (21. prentun 1997). New York: 

G.P.Putnam´s Sons. 

Grishaber, S. og Mc Ardle, F. (2010). The trouble with play. Berkshire. Open University 

Press. 

Guðbjörg Pálsdóttir. (1998). Stærðfræði fyrir byrjendur. Kátt er í Kynjadal. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

Inga Líndal Finnbogadóttir. (2010). Einingakubbar til náms og þroska. Hafnarfjörður: 

Leikskólinn Álfasteinn. 

Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Indriði Gíslason. (1983). Uppeldi og skólastarf úr fórum 

fræðimanna. Reykjavík: Iðunn. 

Johnson, H.M. (1996). Children Learn about Science Building. Í E. S. Hirsch. (ritstj.). The 

Blockbook. (3. útgáfa, bls. 9-27). Washington D.C., NAEYC.  

Jóhanna Einarsdóttir. (2011). Horft um öxl. Reynsla grunnskólabarna af einingakubbum. 

Uppeldi og menntun - Tímarit kennaraháskóla Íslands 20(2),71-93. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Lítil börn með skólatöskur. Tengsl leikskóla og grunnskóla. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan og Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna 

(RannUng).  

Jóhanna Einarsdóttir. (1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Uppeldi og 

menntun – Tímarit kennaraháskóla Íslands 8(1), 35-53. 

Jóhanna Einarsdóttir.(2009). Frábær skólaföt á hressa krakka! Rannsókn á umfjöllun 

fjölmiðla um börn við upphaf grunnskólagöngu. Netla - Veftímarit um uppeldi og 

menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt 28. mars 2013 af heimasíðu 

Netlu: http://netla.khi.is/greinar/2009/006/index.htm 

http://netla.khi.is/greinar/2009/006/index.htm


56 
 

Jóhanna Sigrún Jónsdóttir og Svava Björk Mörk. (2007). Einingakubbar í stærðfræði og leik. 

Hafnarfjörður: Prentsmíði ehf. 

Leeb-Lundberg, K. (1996). The Block Builder Mathematician. Í E. S. Hirsch (ritstj.). The 

Blockbook. (3. útgáfa, bls. 34-60). Washington D.C., NAEYC.  

Lög um leikskóla nr. 16/2008. 

Moffit, M. W. (1996). Children Learn about Science Building. Í E. S. Hirsch (ritstj.). The 

Blockbook. (3. útgáfa, bls. 27-34). Washington D.C., NAEYC . 

Olofson, B. K. (1987). Lek för livet. En litteraturgenomgang av forskning om förskolebarns 

lek. Stockholm, Birgitta Knutsdotter/HLS Förlag. 

Ólafur Páll Jónsson. (2012). Lýðræði og mannréttindi: grunnþáttur í menntun á öllum 

skólastigum. Reykjavík: Námsgagnastofnun. (2-9). 

Ólafur Páll Jónsson. (2010). Hugsun, reynsla og lýðræði. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur 

Páll Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki. Menntun, reynsla og 

lýðræði (bls. 181–195). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Pratt, C. (1990). I Learn From Children. New York, Perennial Library. 

Satir, V. (1988). The new peoplemaking. Mountain View: California Science and Behaviour 

Books, Inc. (Kafli 1-10). 

Valborg Sigurðardóttir. (1992). Leikur og leikgleði. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Winsor, B. (1996). Blocks as a Material for Learing though play. Í E. S. Hirsch (ritstj.). The 

Blockbook. (3. útgáfa, bls. 1-8).Washington D.C., NAEYC . 

 

 


