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Ágrip 

Leikur er sjálfsprottinn og börn eiga auðvelt með að leika á eigin forsendum og af 

fúsum og frjálsum vilja. Þegar börn þróa leikhæfni sína efla þau jafningjaskipti sem og 

félagsleg boðskipti. Leikur er sjálfviljug athöfn og því er ekki hægt að þvinga börn til 

leiks. Hann er tjáning fyrir innri hvöt og er undirbúningur fyrir fullorðinsárin. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru leikur barna, einingakubbar og hlutverk kennara. 

Fjallað er um gildi leiks í námi og þroska og hvað börn læra gegnum leikinn. Börnum er 

leikur eðlislægur og eykur hann mikið á reynslu þeirra. Hugmyndafræðina á bak við 

einingakubba, þá þroskaþætti sem koma fyrir í leik með þeim og stigskiptinguna í 

byggingarleik. 

Einingakubbar eru opinn efniviður sem auðveldar börnum að finna sínar eigin lausnir 

á því viðfangsefni sem unnið er með hverju sinni. Í leik með einingakubba byggja börn 

á reynslunni og hugmyndaflæði þeirra eykst. Hlutverk kennara spilar stóran þátt í starfi 

með börnum. Með því að hlusta á raddir barnanna, spyrja þau spurninga og vera á 

staðnum getur kennari kveikt áhuga barnanna á viðfangsefninu og ýtt undir þroska 

þeirra. 

Niðurstöður ritgerðarinnar gefa til kynna að mikilvægt er að auka þekkingu starfsfólks 

á leikskólum á gildi einingakubba og hvernig megi nota þá. Börn læra það sem fyrir 

þeim er haft og þar horfa þau mikið til þeirra sem eru eldri og reyndari. Einingakubbar 

gefa börnum óendanlega möguleika til að þróa hugmyndir sínar og skapa að vild og til 

að geta þroskast á þann hátt þurfa þau að hafa góðan aðgang að einingakubbum.   
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Formáli 
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þakka. Fyrst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Bryndísi Garðarsdóttur, lektor, fyrir alla 
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leikskólanum Álfasteini í Hafnarfirði, fær þakkir fyrir dyggan stuðning við gagnaöflun 

með því að lána mér fjölda gagna sem nýttust vel. Að lokum vil ég þakka samstarfsfólki 

mínu á leikskólanum Vesturkoti í Hafnarfirði og þá sérstaklega Særúnu Þorláksdóttur, 

leikskólastjóra, Lindu Hrönn Þórisdóttur, aðstoðarleikskólastjóra, sem og Kristbjörgu 

Gunnarsdóttur, deildastjóra Suðurholts, fyrir umburðalyndi og mikinn sveigjanleika í 

starfi á meðan á vinnunni stóð og einnig yfir námstímann. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem hafa lagt mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1. Inngangur 

Í fyrstu var stefnan með þessu verkefni tekin á þróunarverkefni í leikskólanum sem ég 

starfa við. Hugmyndin var að fara af stað með markvisst einingakubbastarf þar sem 

mikið er til af kubbum en lítil þróun hefur átt sér stað með þá. Eftir að 

undirbúningsferlið hófst við ritgerðina og framkvæmd á vettvangi áttaði ég mig á því að 

kubbarnir höfðu aðalega verið nýttir í valtímum. Þegar ég var byrjuð að framkvæma 

stundirnar sjá ég fljótt að leikurinn flosnaði upp hjá börnunum ef ég þurfti að bregða 

mér frá. Ég tel það vera vegna þess að starfsfólkið hefur ekki áttað sig á því að það þarf 

að vera til staðar og ýta undir leik barnanna. Þess vegna vildi ég varpa ljósi á hlutverk 

kennarans og skipti því um ritgerðarefni. 

Nám barna stjórnast af félags- og menningarbundnum upplifunum sem eykur við þá 

nýju þekkingu sem börn þróa með sér, undirstaðan er upplifun og skilningur hvers og 

eins. Tilgangur Caroline Pratt með einingakubba var að börn hefðu tækifæri til að 

endurskapa umhverfi sitt, byggja það upp af fúsum og frjálsum vilja og uppgötva það á 

sinn hátt án þess að vera undir mikilli stýringu kennarans. Hlutverk kennara í leik barna 

með einingakubba felst í því að leiða börn áfram með því að spyrja opinna spurninga 

og grípa hugmyndir þeirra þegar upp koma. 

Tilgangur þessa verkefnis er að ýta undir áhuga hjá starfsfólki í leik- og grunnskólum 

til að hefja starf með einingakubba. Ég mun reyna að svara rannsóknarspurningunni 

um gildi einingakubba í leik og námi barna og hlutverki kennara í leik barna með 

einingakubba. 

Ritgerðin skiptist niður í þrjá meginkafla þar sem umfjöllun hefst á kafla um leik 

barna, hvaða gildi hann hefur í námi og þroska, hvað börn læra í gegnum leikinn og 

hvert hlutverk kennarans er í leik. Þá tekur við umfjöllun um einingakubba, 

uppbyggingu þeirra og hverjir náms- og þroskaþættirnir eru. Farið verður yfir 

stigskiptinguna sem felst í byggingarleik og hvernig leikur er í starfi með 

einingakubbum. Því næst er hlutverk kennara í leik og starfi með einingakubba skoðað 

sem og þættirnir sem hafa þarf í huga eins og umhverfi og umgengnina. Í lokin koma 

niðurstöður og umræða þar sem dregið er saman það sem stendur upp úr, farið yfir 

hvað þeir fræðimenn sem koma fyrir eiga sameiginlegt og hvernig kenningar þeirra 

styrkja þær niðurstöður sem eru settar fram. 
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2. Leikur barna 

Í leikskólum er leikur þungamiðja starfsins og órjúfanlegur þáttur á uppeldisárum 

barna. Leikur er sjálfsprottinn og er því börnum eðlislægur þegar þau leika sér á eigin 

forsendum og af fúsum og frjálsum vilja. Í gegnum leikinn geta komið fram 

valdabaráttur og átök þar sem börn þurfa að standa á eigin forsendum en á sama tíma 

læra að taka tillit og vera sveigjanleg. Leikurinn veitir einnig mikla gleði og þeim líður 

flestum vel á meðan leikur á sér stað (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.37). 

Megintjáningarform barna er í gegnum leik sem felst í sjálfstjáningu þar sem þau leita 

skjóls til þess að átta sig á sjálfum sér. Það léttir á áhyggjum þeirra að þau geri sér grein 

fyrir því hvernig þeim líður hverju sinni. Þar sem börn eiga oft erfitt með að tjá sig með 

orðum sem og með samtölum geta þau tjáð hugsanir sínar og tilfinningar í gegnum 

leikinn (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls.51-52). 

Börn eru misjöfn eins og þau eru mörg og hafa sum hver þann eiginleika að geta 

leikið sér ein, meðan önnur finna sig ekki í leik og þurfa því á félagskap að halda. 

Undirstaða þess leiks eru þá samskipti við aðra og til þess að leikur geti farið fram 

verður hann að innihalda samskipti á milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Þegar börn 

þróa leikhæfni sína efla þau jafningjaskipti sem og félagsleg boðskipti. Til þess að 

leikurinn geti þróast verða börn að fást við gagnkvæma aðlögun á hugmyndum hvors 

annars í samskiptum sínum innbyrðis með því að geta gefið og þegið (Hrönn 

Pálmadóttir, 2004, bls.22). 

Ekki er hægt að þvinga börn til leiks og því er leikur sjálfviljug athöfn. Leikur er í tíma 

og rúmi og getur innihaldið mikla spennu. Leikurinn er tjáning fyrir innri hvöt og er 

undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Það sem einkennir leikinn er að þegar börn leika sér 

fara þau í það ástand til að gleyma sér, loka þannig allt annað úti og verður mikil 

einbeiting hjá þeim. Í leik nota börnin táknmerki, þau geta ímyndað sér eitthvað ef þau 

sjá fyrir sér annað en það sem birtist þeim í raunveruleikanum. Börn nota oft 

myndlíkingu í leik sínum eins og til dæmis að vera með kubb en nota hann fyrir bíl. Í 

leiknum geta börn verið þau sjálf og gert allt sem þeim dettur í hug. Þau eiga það til að 

gleyma sér og geta breytt heiminum eftir sinni hentisemi (Frost, Wortham og Reifel, 

2005, bls.148-151). 
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Börnum þarf að líða vel í leik, þurfa að geta yfirgefið veruleikann að einhverju leyti og 

með því þurfa þau að geta haldið sig á leikplani sem og á sama tíma verið nálægt 

veruleikanum. Þau þurfa að skilja hvort annað og þau nota leikmerki sem eru algengust 

„minns“ og „þinns“ en með þessum leikmerkjum eru börn að láta vita að leikur sé í 

gangi. Þau þurfa að vera örugg í því umhverfi sem þau leika sér í hverju sinni og þurfa 

tíma og næði. Einnig er rýmið ekki síður mikilvægt því þau verða að geta hreyft sig en 

um leið skapað sér minna rými fyrir rólegan leik. Leikgeta þeirra er mismunandi og því 

mikilvægt að þau finni fyrir öruggi og treysti umhverfinu sem þau eru í. Mikilvægt er að 

þau geti verið sammála um hvar og hvernig skuli leika en þó þurfa þau að auki að geta 

skipst á. Leikskólakennarinn er lykilatriði í leik barna, sýn hans, rými, framkoma og 

hvernig hann fylgist með börnunum hverju sinni. Það er lykilatriði að kennari beri 

virðingu fyrir börnunum sem sköpurum (Frost, o.fl., 2005, bls.34; Olofsson, 1992, 

bls.14-16). 

 

2.1 Gildi leiks fyrir nám og þroska 

Leggja þarf áherslu á leik sem megin námsleið barna þar sem þau fá tækifæri til þess að 

læra og skilja umhverfið sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar sem og þróa 

með sér félagsleg tengsl við önnur börn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Leikur 

er mjög mikilvægur fyrir börn og stuðlar að námi og þroska þeirra. Margir kostir fylgja 

leiknum og eykur hann til dæmis við ímyndunarafl þeirra, samskipti við hvort annað, 

samvinnu og örvar hugsun þeirra. Nám barna stjórnast af félags- og menningar- 

bundnum upplifunum sem eykur við þá nýju þekkingu sem börnin þróa með sér og er 

undirstaðan upplifun og skilningur hvers og eins. Hafa þarf í huga tækifærin sem 

leynast í leiknum og þá hvernig þau tækifæri hafa áhrif á þroskaferli barnsins. Bent 

hefur verið á að leikur er mikilvægur hluti af námsferli ungra barna og að leikur og nám 

eru tvö fyrirbæri sem tengjast innbyrðis (Samuelsson og Johansson, 2006, bls.50). 

Margir fræðimenn hafa í gegnum tíðina rannsakað leik barna en þrátt fyrir það er 

ekki hægt að samræma ferli leiksins við einhverja eina kenningu. Þeir fræðimenn sem 

hafa skoðað leikinn eru sammála um að leikurinn er órjúfanlegur þáttur í þroskaferli 

barnsins. Í leik eflist líkams-, hreyfi-, tilfinninga-, vitsmuna-, félags-, siðgæðis- og 

fagurþroski og endurspeglar hann einnig fyrri þekkingu og eflir þroska barnsins þannig 
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að þau þurfa að nota öll skynfæri og tileinka sér tjáningu sem og hugsun (Valborg 

Sigurðardóttir, 1992, bls.54-55). Einn af þeim fræðimönnum sem hefur sett fram 

kenningar um leikinn er Lev Semenovich Vygotsky (1886-1934) en hann menntaði sig í 

sálfræði og kennslu á sama tíma. Áherslur hans byggja á hlutverki fullorðinna í námi 

barna og þeirri reynslu sem börn upplifa í námi gegnum leik (MacNaughton og 

Williams, 2009, bls.371-372). Vygotsky lagði mikla áherslu á mikilvægi leiksins fyrir 

þroska barnsins í kenningum sínum og kemur hann inn á þætti sem hann telur hafa 

mikilvæg gildi fyrir leikinn sem og fyrir þroska hvers og eins. Leikur leiðir til 

óhlutbundinnar hugsunar (abstrakt) hjá börnum og gerir börn meðvitaðri um þær 

félagslegu reglur sem ríkja í umhverfi þeirra og að það felst mikil sjálfstjórn í leiknum. 

Þegar börn leika sér telur Vygotsky að þau séu stigi ofar sínum þroska miðað við þann 

þroska sem þau eru raunverulega í þá stundina (Guðrún Bjarnadóttir, 2000, bls.48). 

Börn læra félagsfærni í gegnum leikinn og hægt er að sjá hvernig þeim líður, hvernig 

þau skynja og geta sett sig í spor hvors annars, þannig geta þau tekið tillit með því að 

öðlast reynslu á nýjum aðstæðum. Börn miðla menningu í gegnum leikinn og leikurinn 

er innra ástand, sem sagt löngun til að gera eitthvað. Leikurinn er í þykjustunni, hann 

styrkir ímyndunaraflið og er hættulaus. Í leik gilda ákveðnar reglur sem þau fara eftir 

og þau læra í gegnum leik og styrkja með honum félagslegan þroska, mál- og 

hreyfiþroska (Lillemyr, 2009, bls.8-10). 

 

2.2 Að læra í gegnum leikinn 

John Dewey (1859 – 1952) var heimspekingur að mennt, mikill skólamaður og 

menntafrömuður. Hann stofnaði tilraunaskóla (The Laboratory School) ásamt 

eiginkonu sinni Alice Chipman. Þar var megináherslan að horfa framhjá því að börnin 

sátu kyrr og hlustuðu sem flokkaðist undir þann hefðbundna kennsluhátt. Með 

hugmyndum hans áttu börn að vera virk og skapandi sem fól í sér að börn yrðu virk í 

leik og starfi. Þau einbeittu sér fyrir því að börnin ynnu sem mest sameiginlega við það 

að finna lausn á verkefnum undir leiðsögn kennarans. Hugmyndir Dewey hafa haft 

mikil áhrif á skólastarf um heim allan og hefur hann oft verið nefndur faðir 

framfarastefnunnar. Hann var með hugmyndum sínum um nám og menntun afar 

róttækur og vakti það mikla athygli. Megináhersla Dewey var að virkja athafnaþörf 
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barna og vekja þannig áhuga þeirra á að læra með því að fást sjálf við viðfangsefnin „að 

læra af reynslu“ (Learning by doing). Segja má að þetta hafi orðið einkunnarorð 

framfarastefnunnar (Dewey, 1910/2000a, bls.14-15; Valborg Sigurðardóttir, 1992, 

bls.57-58). Tilgangurinn með stofnun skólans var í raun að prófa hugmyndir hans í 

raunveruleikanum. Í fyrstu taldi Dewey skólann geta haft áhrif á félagslegar aðstæður 

og breytingar á samfélaginu með því að leggja áherslu á sjálfstæði og gagnrýna hugsun 

hjá börnum frá unga aldri. Því næst sá Dewey skólann fyrir sér sem samfélag sem hafði 

lýðræði að leiðarljósi, þannig að ólíkir einstaklingar fengu að leggja sitt af mörkum. Að 

lokum taldi Dewey raunhæfa menntun felast í því að börn lærðu gegnum reynsluna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls.28-30). 

Þróun á samfélaginu taldi Dewey vera háða þroskamöguleikum einstaklingsins og að 

undirstaða þekkingar yrði alltaf að vera eigin reynsla barnanna. Því var aðalsérkenni 

barna að mati Dewey það að þau skorti ekki þekkingu og leikni heldur væri það 

ómældur og meðfæddur hæfileiki til þess að læra smám saman þau atriði sem þau 

vissu ekki eða gátu og með því öðlast þau nýja og aukna þekkingu (Ingibjörg Ýr 

Pálsdóttir og Indriði Gíslason, 1983, bls.26-27). Samkvæmt kenningu Vygotsky fer barn 

á næsta þroskastig í leik þar sem það leikur einu stigi ofar í þroska heldur en það 

tilheyrir. Leikur er athöfn sem þróar meðal annars ákveðni og persónuleika barns og 

þroska þess (Frost, o.fl., 2005, bls.21). Hugtakið svæði mögulegs þroska (Zone of 

Proximal Development) var eitt af þeim hugtökum sem Vygotsky beindi sjónum sínum 

að til að útskýra hversu mikilvægur leikurinn er. Þegar svæði mögulegs þroska er 

skilgreint nánar er átt við það svæði sem er á milli getu barnsins að leysa verkefni sjálft 

og þegar barnið fær aðstoð frá kennara við að leysa verkefnið. Ef geta barnsins er á 

milli þessara svæða eykur það getu og hæfileika barnsins (Guðrún Bjarnadóttir, 1998, 

bls.35). 

 

2.3 Gildi leiks í leikskólastarfi 

Skólanámskrá er útfærð af hverjum leikskóla fyrir sig og á að taka mið af aldri og 

þroska barnanna. Þar á að lýsa yfir þekkingu, leikni og siðferðislegu viðhorfi sem stefnt 

er að í skólastarfinu. Áherslu skal leggja á gildi leiks í leikskólastarfi sem byggist á lögum 

um leikskóla. Við skipulagningu á leikskólastarfi þarf að hafa í huga að tekið sé mið af 
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grunnþáttum menntunar, leiðarljósum og námssviðum leikskólans (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls.41). 

Leikur er einn af þeim þáttum í leikskólafræðinni sem kallar á stöðugar umræður og 

hefur sú umræða aukist mikið á undanförnum árum. Vegna breyttra aðstæðna barna 

nú á tímum eru sjónarhornin mörg og ólík sem endurspeglast í að leikurinn er skoðaður 

meira í leikskólum en gert var áður fyrr (Guðrún Bjarnadóttir, 2000, bls.47). Þegar börn 

eru í leik læra þau að nota félagslegar reglur í gegnum fullorðna og af þeim sem eru 

eldri og reyndari með því að tileinka sér það að skiptast á, endurtaka hlutverk og með 

gagnkvæmri þátttöku (Frost, o.fl., 2005, bls.105). 

Vygotsky kom einnig inn á mikilvægi heilbrigðs þroska í samskiptum við aðra. 

Samskipti barna þróast í gegnum leik undir skipulagningu þeirra sem eldri eru og í 

samskiptum við önnur börn. Börn læra félagshæfni í gegnum leiki eins og til dæmis 

ímyndunar- og hlutverkaleiki þar sem þeir leikir einfalda þeirra flóknu veröld. Leikurinn 

þroskar þannig líka samvinnu við að deila, að leysa vandamál og hjálpar börnum að 

semja vel hvort við annað (Frost, o.fl., 2005, bls.68). 

Gildi leiks er löngu viðurkennt á fræðilegum grunni en vill oft gleymast í sambandi við 

uppeldi og menntun. Leikurinn er börnum nám og starf en ekki bara gleðigjafi. Því er 

nauðsynlegt að viðhalda honum í öllu uppeldi og skólastarfi þar sem leikurinn er náms- 

og þroskaleið barna (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls.48). 

 

2.4 Hlutverk kennara í leik 

Hlutverk kennara til að styðja við nám barna í gegnum leik er mikilvægur og stór þáttur 

í starfi leikskóla. Kennari myndar tengsl við þau í gegnum leikinn með því að eiga í 

samskiptum við börnin á meðan leikur stendur yfir. Mikilvægt er að efla jákvæðni og 

vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem koma upp og nota þau til að kveikja og styðja 

við sjálfsprottnar athafnir og áhuga hvers og eins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.38). 

Börn læra af þeim sem eldri eru eins og fram kemur í áherslum Vygotsky og byggir 

hann kenningar sínar á mikilvægi þess sem eldri eru. Það á einnig við um hlutverk 

fullorðinna í námi barna og þeirri reynslu sem börn upplifa í námi gegnum leik 

(MacNaughton og Williams, 2009, bls.371-372). Til að byggja upp reynslu barna taldi 

Dewey mikilvægt að þau fengju að prófa sig áfram í raunverulegum aðstæðum. 
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Hlutverk kennarans er því að leiða til menntunar fyrir bæði börnin og samfélagið með 

því að börn öðlast raunverulega lífsreynslu (Dewey, 1938/2000b, bls.99). Einnig lagði 

Vygotsky mikla áherslu á hlutverk þess fullorðna, það er að segja, að sá fullorðni sé 

kominn stiginu ofar. Börnin komast með hjálp fullorðinna eða sér eldri barna á stig 

mögulegs þroska sem er ofar í þroska heldur en þáverandi þroskastig barnanna. Með 

því að úthluta börnum verkefni sem er ofar þeirra getu væri búið að finna ákjósanlegan 

þroskamöguleika. Þetta getur einnig átt við um barn sem er getumeira en það barn 

sem unnið er með. Þessa aðstoð kallaði Vygotsky vinnupalla (e. scaffolding) en með 

þeirri aðstoð styður sá fullorðni barnið áfram eða þar til það hefur náð tökum á því 

verkefni sem unnið er hjálparlaust (Guðrún Bjarnadóttir, 1998, bls.35). 

Kennarinn þarf að þekkja vel styrk- og veikleika, hæfni, áhuga og þroska hvers barns 

til þess að geta stutt við það. Þessa þekkingu á hverju og einu barni fær kennarinn með 

því að fylgjast með því í leik og eða við aðra iðju. Mikilvægt er að skrá niður hvað 

barnið er að gera hverju sinni þegar fylgst er með því. Einnig þarf að hafa í huga 

daglegar athafnir þess, huga þarf að hegðunarmynstri, samskiptum við aðra og einblína 

ekki á eitthvað eitt (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls.3-4). 

 

3. Einingakubbar 

Hönnuður og upphafsmaður einingakubbanna er Caroline Pratt (1867 – 1954) hún var 

kennari að mennt og hóf ung að starfa við kennslu ungra barna og hafði mikinn áhuga á 

námi barna. Eftir margra ára reynslu í vinnu með börnum sem og að hafa fylgst mikið 

með leik þeirra kviknaði hugmynd hennar á hönnun einingakubba. Hún var sannfærð 

um að í leikaðferð barna væri kveikja að námi þeirra og raunverulega aðal frumraunin 

og æfing þeirra til að þroskast (Winsor, 1996, bls.1-2). Árið 1914 stofnaði Pratt skóla 

(City and Country School) þar sem hún aðlagaði kennsluaðferðir sínar að áhugasviðum 

barnanna og lagði áherslu á að þau myndu taka þátt í að skapa (Pratt, 1990, bls.38-39). 

Tilgangur Pratt með einingakubbunum var að börnin hefðu tækifæri til að endurskapa 

umhverfi sitt og byggðu það upp af fúsum og frjálsum vilja. Með því að uppgötva það á 

sinn hátt án þess að vera undir mikilli stýringu kennarans, þá fengu þau innsýn inn í 

ólíkan heim fólks án leiðsagnar og stjórnunar hinna fullorðnu. Í gegnum reynsluna vissi 
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Pratt að börn nota þau tækifæri sem þau fá til að leika sér og þá skiptir litlu máli hvaða 

efniviður er til staðar (Pratt, 1990, bls.27). Hún sá þörf barna fyrir hinn frjálsa leik og 

gerði sér grein fyrir þeirri hvatningu til náms sem þeim fylgdu. Hún taldi að um leið og 

lokað væri á leikinn í lífi barna væri verið að eyða tíma þeirra til einskis. Hún taldi 

skólann verða að laða sig að þörfum barna á þessu sviði í stað þess að reyna stöðugt að 

laða börnin að skólanum (Ásta Egilsdóttir, 2006, bls.4). 

Pratt lagði einnig mikla áherslu á að börn fyndu svörin við spurningum sínum sjálf. 

Hvort sem kennari vissi eða vissi ekki svar við spurningum barnanna. Hún vildi meina 

að flest svör sem gefin eru væri eyðsla á tíma barnsins ef ekki þess fullorðna (Pratt, 

1990, bls.45-46). Pratt lagði áherslu á tvö lykilorð sem voru sjálfsnám (self education) 

og barnið sjálft (the whole child) í þeim tilgangi að meðhöndla ætti barnið sem 

heildstæðan einstakling. Meginmarkmið hennar var því að efla alhliða þroska barnsins, 

stuðla þannig að sjálfstæðum vinnubrögðum barnanna og að þau myndu læra af innri 

áhugahvöt. Börn áttu að vera virk og skapandi en ekki sitja kyrr og hlusta, óvirk og 

aðgerðalaus (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls.58). Þessar áherslur Pratt fara saman við 

hugmyndafræði Dewey þar sem hann lagði einnig áherslu á reynsluna og það að barnið 

fengi að njóta sín. 

Fljótlega kom í ljós hversu þroskandi þessi hugmyndafræði hennar var varðandi 

leikinn sem og sjálfsmatið. Það leið ekki á löngu þar til einingakubbarnir og 

byggingaleikurinn var orðin kjarni í uppeldisstarfi hennar (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 

bls.58). 

 

3.1 Uppbygging einingakubba 

Einingakubbarnir eru gerðir í ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum og ganga allir á 

einhvern átt upp í grunnkubbinn (e. unit block). Grunnkubburinn er 14 sm langur, 7 sm 

breiður og 3,5 sm þykkur og eru aðrir kubbar því helmingi stærri eða minni en 

grunnkubburinn (Dodge og Colker, 1998, bls.11). Kubbarnir eru hannaðir í hlutföllum 

1:2:4 sem þýðir að þeir eru helmingi breiðari en þeir eru á þykkt og helmingi lengri en 

þeir eru á breidd. Flest formin nema sívalningurinn og sveigjan ganga stærðfræðilega 

upp í grunnkubbinn með margföldun eða deilingu (Johnson, 1996, bls.11). 

Caroline Pratt leitaðist eftir efnivið sem væri sveigjanlegur og aðhæfanlegur þannig 

að börn næðu ríkari innihaldi leiks í gegnum reynsluna. Henni fannst ekki þurfa bíla, dýr 
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og þess háttar aukaefni heldur það sem fyrir fannst hverju sinni og var verðlaust 

(Winsor, 1996, bls.4,7). Vinna með einingakubbum gefur börnum tækifæri á því að 

kynnast mismunandi formum sem og lögun kubbanna. Pratt lagði mikið upp úr því að 

kubbarnir þjónuðu kennslufræðilegum gildum en ekki að þeir væru leikföng (Leeb-

Lundberg, 1996, bls.55-58). Í kennslufræðilegum leik er blandað saman leik og 

ákveðnum náms- markmiðum. Hlutverk kennarans er að tengja þannig námsmarkmiðin 

og leikinn, örva sköpun og kynna börnin fyrir nýjum möguleikum. Kennarinn þarf að 

fylgja áhuga barnanna í leiknum og vinna út frá því sem börnin eru að fást við og skapa 

sameiginlega reynslu sem nýtist í leiknum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls.6). 

Þrátt fyrir að Pratt væri ekki á móti tilbúnum leikföngum vildi hún með kubbunum 

opna hugmyndir barna fyrir því að þau sæju ekki aðeins eina lausn eða leið í leiknum, 

heldur tækifærin til samanburðar og að geta skapað á eigin forsendum og myndu 

þannig finna sínar eigin lausnir (Jóhanna Sigrún Jónsdóttir og Svava Björk Mörk, 2007, 

bls.18). Einnig taldi hún að börn hefðu löngun til að sjá, snerta og upplifa hluti með 

eigin raun og því mikilvægt að taka það ekki frá þeim með tilbúnum leikföngum. Með 

því að úthluta börnum opin efnivið eins og einingakubbarnir eru væri hún að gefa 

börnum tækifæri á að undirbúa sig fyrir lífið (Pratt, 1990, bls.8-10). 

Einingakubbar gefa börnunum óendanlega möguleika til að þróa hugmyndir sínar og 

skapa að vild, til þess þurfa þau að hafa aðgang að stóru safni einingakubba til að vinna 

með. Pratt segir að með því að kalla leikföngin sem hún bjó til opin efnivið hafi hún 

aðgreint þau frá öðrum efnivið í leikskólanum (Ásta Egilsdóttir, 2006, bls.4-8). 
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3.2 Náms- og þroskaþættir í gegnum einingakubba 
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Þroskaferlið fer frá því að vera barn yfir í að verða fullorðinn einstaklingur. Í mannlegu 

eðli og í þessu þroskaferli er leikurinn mikilvægur þáttur og því er leikskólinn rétti 

staðurinn til að efla við leik barna á árangursríkan hátt (Frost, o.fl., 2005, bls.4). 

Leikurinn endurspeglar og eflir þroska barna og í leik með einingakubbum birtast þeir 

þroskaþættir sem koma fram á myndinni hér að framan. Í leik með einingakubbum 

læra börn að skapa og átta sig á mörgum hugtökum eins og í stærðfræði, 

félagsþroskinn eflist og máltaka eykst (Cuffaro, 1996, bls.7). 

 

Samfélagsfræði 

Er stór þáttur í vinnu með einingakubbum og endurspeglar hluta bygginga barnanna 

þar sem þau tengja byggingar sínar við þeirra daglega líf (Cuffaro, 1996, bls.97-99). 

Í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík hefur verið unnið lengi með einingakubba og 

var farið af stað með þróunarverkefnið þar sem einingakubbar voru nýttir til þess að 

auka þekkingu barna á samfélaginu. Horft var til hvers aldurshóps fyrir sig í takt við 

stigin sjö. Hlustað var eftir áhuga barnanna og þau elt uppi í gegnum leik með 

einingakubbum, í vettvangsferðum og með umræðum (Elva Önundardóttir, 2010, 

bls.73-76). Hluti af kennsluaðferðum Pratt voru reglulegar vettvangsferðir til þess að 

börnin fengju að kanna umhverfi sitt, tengja það við fyrri þekkingu sína og kveikja 

áhuga þeirra á nýrri þekkingu (Pratt, 1990, bls.42-43). Hlutverk kennarans felst því í að 

leyfa ímyndunarafli barnanna að ráða för og framkvæma það sem brennur á þeim 

hverju sinni. Það er því mikilvægt að þau kynnist samfélaginu til þess að komast að því 

hvernig það virkar með reynslunni og eigin virkni (Elva Önundardóttir, 2010, bls.86-87). 

 

Líkamsþroski 

Í leik með einingakubbum eflist líkamsþroskinn þar sem börn þjálfa gróf- og 

fínhreyfingar með því að grípa, lyfta, setja í stað og láta byggingar halda jafnvægi. Þjálfa 

samhæfingu handa og augna, stjórna staðsetningu kubba í leik, fyrir ofan, neðan og 

öðru hvoru megin við annan kubb (Diana, Dodge og Colker, 1991/1995, bls.7-8). Einnig 

hefur leikur með einingakubba mikil áhrif á sjálfan líkamann þar sem þau verða mun 

meðvitaðri fyrir sínum eigin líkama. Börn eru sífellt að beygja sig með því að setjast 

niður og standa upp, teygja sig eftir kubbum og smeygja sér í gegnum byggingarnar 

(Kieff og Wellhousen, 2001, bls.96; Winsor,1996, bls.4-5). 
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Félags- og tilfinningaþroski 

Er í mikilli þróun fyrstu árin hjá börnum þar sem sjálfsmynd þeirra er í stöðugu samspili 

við umhverfið. Þegar börn fara að taka ákvarðanir eins og um það hvort þau vilji leika 

ein eða með öðrum. Með því að ákveða við hvern, hvernig og hvenær er ætlað að leika 

læra þau félagslega viðurkennda hegðun og láta á viðurkenndan hátt tilfinningar sínar í 

ljós. Þau fara að deila og vinna með öðrum og láta í ljós hversu stolt og glöð þau eru 

yfir áföngum sem hafa náðst. Með því eykst sjálfsmynd og sjálfsálit barnanna styrkist 

(Guðrún Bjarnadóttir, 2000, bls.49). Hlutverk kennara til að efla félags- og 

tilfinningaþroska er að kenna börnunum hvernig eigi að leysa vandamál sem upp koma 

með því að deila og skiptast á (Brody og Hirsch, 1996, bls.62). 

 

Stærðfræði 

Í einingakubbasettinu hafa allir kubbar einhver tengsl og er það stór þáttur varðandi 

stærðfræðilega tengingu þeirra. Börn læra margvísleg hugtök, flokka eftir formum og 

einnig eykst talnaskilningur þeirra (Ásta Egilsdóttir, 2006, bls.6). Börn á leikskólaaldri fá 

áhuga á því að flokka og raða hlutum. Þau velta fyrir sér eiginleikum og hvernig hlutir 

eru í mismunandi lögum og í gegnum leikinn fikra þau sig áfram með tölur og byggja úr 

hlutum ómeðvitað (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls.80-81). Tækifæri barna eflist í 

byggingaleik á fjölbreyttum stærðfræðilegum viðfangsefnum og vegur hlutverk 

kennara stóran þátt í því hvernig leikurinn þróast. Hafa þarf í huga hvernig stundin er 

sett upp varðandi það hvernig framhaldið verður með leikinn. Börn sem eru í frjálsum 

leik með einingakubba byggja oft flóknar byggingar og hafa þau náð valdi á ýmsum 

byggingafræðilegum atriðum (Bryndís Garðarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir, 2010, 

bls.1). 

 

Listin 

Áberandi er listin í leik með einingakubbum þar sem börnin eru sífellt að skapa 

eitthvað og lítur oft hönnun þess út eins og listaverk. Með því að leyfa hugmyndaflugi 

barnanna að ráða för við að skreyta byggingarnar, teikna og eða merkja inn á þær eflist 

fagurþroski barnanna. Oft má sjá fjölbreytt mynstur, samræmi sem og að jafnvægi er á 

milli kubba í byggingum. Algengt er að börn geri spegilmynd þar sem þau eru gjörn á að 

setja einn kubb niður og setja þau svo næsta kubb niður hinum megin við þannig að 
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mynstur hefur myndast sem speglast (Inga Líndal Finnbogadóttir, 2010, bls.12; Winsor, 

1996, bls.11). 

 

Málþroski 

Við fæðingu hefst málþroskinn og á fyrstu tveim árum barnsins notar það tákn, 

bendingar og hjalar til að tjá sig. Frá tveggja ára aldri fer máltöku fram og getur staðið 

yfir til sjö ára. Vygotsky leit svo á að mál barna væri félagslegt og mótaðist í gegnum 

samskipti við fullorðna (Berk og Winsler 1995, bls.20-24). Til að efla málþroskann eru til 

dæmis stafir teknir fyrir á leikskólanum Álfasteini en þar fá börnin tækifæri til þess að 

gera nafnið sitt úr kubbunum (Inga Líndal Finnbogadóttir, 2010, bls.11). Hlutverk 

kennarans er að hjálpa börnum að auka við orðaforða sinn samhliða leik með 

einingakubbum. Því er mikilvægt að vera meðvitaður um þær umræður sem eru í gangi 

á meðan börnin kubba. Þessi umræða örvar við málþroska þeirra og eru þau að þróa 

með sér ný orð sem þau myndu annars ekki nota (Leeb-Lundberg, 1996, bls.43-45). 

 

3.3 Stigskipt þróun í byggingaleik 

Í leik barna með einingakubba hefur það komið í ljós að börnin ganga í gegnum 

stigskipta þróun í byggingarferlinu þegar þau vinna með kubbana. Þegar einu stigi er 

náð færast þau yfir á það næsta og er það einstaklingsbundið hversu mikla áherslu þau 

leggja á hvert stig fyrir sig. Engu máli skiptir á hvaða aldri börnin kynnast 

einingakubbunum en því eldri sem þau eru þeim mun hraðar fara þau í gegnum stigin 

(Ásta Egilsdóttir, 2006, bls.5). 

 

1. stigið – Að kynnast kubbunum 

Á þessu stigi byrja öll börn í upphafi vinnu með einingakubba og í flestum tilfellum á 

þetta við um mjög ung börn eða þau börn sem hafa litla sem enga þekkingu á 

kubbunum. Þau byrja á því að bera kubbana án þess þó að nota þá til byggingar með 

því að safna þeim í óreglulega stafla og notast við mismunandi form áður en tímabil 

bygginganna hefst. Þessi fyrsta reynsla barnanna hefur gildi vegna möguleikans á að 

kynnast þessu ákveðna byggingatæki með því að handleika og nota mismunandi lögun 

og rými (Johnson, 1996, bls.10). 
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2. stigið – Byggingaferlið hefst 

Á þessu stigi fer að sjást til bygginga. Áberandi er á meðal yngstu barnanna að 

tilgangurinn felst helst í því að tæma hilluna á meðan þau bæta við kubbana ýmist 

lárétt, hlið við hlið eða lóðrétt á gólfinu. Endurtekningar eru mjög áberandi þar sem 

þau taka alltaf einn kubb í einu og leggja hann við annan (Johnson, 1996, bls.13-14). 

 

3. stigið – Brúin 

Á þessu stigi fara börnin að verða vandvirkari og nákvæmari við byggingavinnuna. Það 

felur í sér þá þraut að stilla tveimur kubbum upp samhliða og brúa bilið milli þeirra 

með þriðja kubbnum. Þrátt fyrir að kennarinn komi ekki með neina fyrirfram ákveðna 

mynd eða uppástungu um hvað skal gera verða byggingar barnanna mun flóknari 

(Johnson, 1996, bls.14).  

 

4. stigið – Afmörkun svæða 

Á þessu stigi hefst þrautin við að raða kubbunum þannig saman að þeir afmarka 

ákveðið svæði. Ef kubbarnir eru notaðir reglulega fer að koma í ljós fyrstu tæknilegu 

„byggingavandamálin“ sem börn þurfa að geta leyst. Börn fara að finna fyrir áhugahvöt 

og verða niðursokkin, einbeitt og ánægð á þessu stigi (Johnson, 1996, bls.16-17). 

 

5. stigið – Samhverfa og jafnvægi 

Á þessu stigi eru börnin orðin fær um að gera tilraunir með kubbana. Mynstur og 

samhverfa bætist nú við tækni og byggingamynstur fyrri stiga. Ímyndunaraflið fer að 

koma í ljós með því að þau nýta sér fleiri gerðir kubba til að ná markmiðum sínum. 

Stöðugleiki bygginga grundvallast meðal annars á skilningi þeirra á byggingaraðferðum 

þar sem þau takast á við burðarþol og jafnvægi (Johnson, 1996, bls.18). 

 

6. stigið – Heiti bygginga 

Fram að sjötta stigi hafa börnin stundum gefið byggingum sínum nafn en heitin líkjast 

oft ekki útliti þeirra. Þegar þau komast á þetta stig fara þau oftast að ákveða fyrirfram 

hvað þau ætla að byggja og tengist það þá hlutverkaleiknum sem tekur við þegar 

byggingu er lokið. Byggingarnar verða flóknari eftir því sem börnin eru eldri (Johnson, 

1996, bls.20-21). 
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7. stigið – Hlutverkaleikur 

Á þessu stigi fara byggingarnar að endurskapa eða tákna raunverulegar byggingar sem 

börnin þekkja fyrir. Hlutverkaleikurinn verður algengari eftir því sem geta barnanna í 

kubbastarfinu eykst. Tjáningarþörfin verður áberandi, byggingarnar fara smám saman 

að standa fyrir eitthvað ákveðið og endurspegla reynslu barnanna. Þau byggja oft ein 

en leikurinn sem fylgir þar á eftir grundvallast á innbyrðis samskipum (Johnson, 1996, 

bls.21). 

Þegar börn hafa komist í gegnum þessi sjö stig eru þeim allir vegir færir í kubbaleik. 

Allt sem þau hafa lært á undan er ákveðið skref í þroskanum. Byggingarnar verða því 

flóknari og krefjast mikillar endurtekningar. Áhrifa mesti eiginleiki barnanna er viðhorf 

þeirra til efniviðarins en ekki sú mikla færni sem þau hafa náð í einingakubbastarfi 

(Johnson, 1996, bls.21-22). 

Það kemur fyrir að börn þurfi stuðning frá kennara til að færast á milli stiga sem og til 

að þróa hugmyndir sínar. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því hvenær best er að 

grípa inn í leikinn. Mikilvægt skref í kubbaleik er meðal annars þegar börn hrúga saman 

kubbunum en með því öðlast skilningur barnanna á efniviðnum. Þau handleika 

kubbana endurtekið og öðlast með því sjálfsöryggi eins og þegar þau fá tíma til að 

takast á við ný verkefni og æfa nýja færni (Diana, o.fl., 1991/1995, bls.27). 

 

3.4 Leikur með einingakubba 

Leikur barna með einingakubba byggist á hugmyndafræði um opinn efnivið en ekki 

fyrirfram ákveðnar lausnir. Þegar leikið er með kubbana er oftast unnið í litlum hópum, 

hvert og eitt barn vinnur sjálfstætt en þegar byggingum hefur verið lokið hefst 

samvinnunám. Samvinna milli barna er einnig forsenda fyrir uppgötvandi lærdómi og 

þroskaskapandi hugsunar. Börn fara að skilja umhverfið sitt og læra með samvirkni sem 

og með öðrum börnum og fullorðnum. Það er staðreynd að þegar börn leika sér 

saman, hafa ólíka reynslu kveikja þau hugmyndir hvort hjá öðru. Hugsi öll börn eins, 

verður enginn þroski. Ein besta forspá um gengi barna á fullorðinsárum er hvernig 

þeim semur við önnur börn á uppeldisárum sínum (Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002, 

bls.12-13).  
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Eftir að börn hafa lokið við að byggja úr einingakubbum hefst oftast leikur í formi 

hlutverkaleiks. Í þeim leik fara börnin inn í þann heim sem þau sjá fyrir sér. Með 

hlutverkaleik ná börn að setja sitt persónulega líf á hilluna og fara í einhverskonar gervi 

þar sem ímyndunaraflið og hugmyndaflugið ræður för (Ólafur Guðmundsson og 

Elísabet Svavarsdóttir, 2011, bls.14-15). Í leik geta börn komist upp með alls kyns hluti 

sem þau komast ekki upp með í raunveruleikanum. Börn stjórna öðrum sem þeim 

myndi vera refsað fyrir ef þau reyndu það í raunveruleikanum. Börn geta tekið inn allt 

sem þau vilja og þau geta stjórnað öllu því sem þau upplifa að fullorðna fólkið stjórnar. 

Hlutverkaleikur gerir börnum kleift að takast á við raunveruleikann á þeirra eigin 

forsendum og þau takast á við þær hliðar á raunveruleikanum sem er þeim 

mikilvægastur (Frost, o.fl. 2005, bls.33).  

Sýnt hefur verið fram á að börn sem leika sér til dæmis í hlutverkaleik gengur betur 

að ímynda sér og skapa hluti þar sem þau fara inn í annan heim. Í mannlegu eðli og í 

þroskaferli barns er leikurinn mikilvægur þáttur. Þetta þroskaferli fer frá því að vera 

barn til þess að verða fullorðinn einstaklingur (Frost, o.fl.,2005, bls.4,131). Með 

leiknum eykst sjálfstjáning barnsins og um leið þroskast það og eflir þekkingu sína. Í 

dag þykja hlutverkaleikir afar sjálfsagðir en Dewey lagði mikla áherslu á að börnin 

upplifðu raunveruleikann í gegnum leikinn (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls.29-30). 

 

4. Hlutverk leikskólakennara 

Mörg börn verja stórum hluta dagsins í leikskólanum og því er hlutverk starfsfólksins 

afar mikilvægt. Kennarar eiga að vera leiðandi í að móta uppeldis- og menntastarf 

leikskóla með því að vera opnir fyrir nýjungum og miðla eigin þekkingu. Einnig er 

mikilvægt að kennarar séu góð fyrirmynd og sjái til þess að hvert barn sé virt að 

verðleikum. Leikumhverfi þarf kennarinn að hafa í huga og með því að leikefni sé 

aðgengilegt og hvetjandi. Einnig að sjá til þess að öll börn fái tækifæri til þátttöku í leik 

innandyra sem og utan (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls.31,38). Kennarar þurfa að 

ígrunda vel skoðanir og viðhorf til starfsins og þá sérstaklega hvernig þeir vilji vinna 

með börnunum á sem árangursríkastan hátt. Með því að fylgjast með börnum í leik 
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gerir það starfið meira spennandi og árangursríkara (Guðrún Bjarnadóttir, 2000, 

bls.47). 

Börnin þurfa að fá að njóta sín í leik og starfi með því að leysa vandamál sem upp 

koma og því er mikilvægt að kennarar hafi í huga að vera ekki of stýrandi. Svo börnin 

geti leyst vandamálin sjálf er kennarinn þeim til stuðnings og leiðbeinir þeim í að finna 

lausn á vandanum (Cuffaro, 1996, bls.89-92). Sama á við um að leysa þau verkefni sem 

eru lögð fyrir en þar vildi Dewey einnig horfa framhjá utanbókarlærdómi og einbeitti 

sér að því að börn fyndu lausnir á verkefnum sínum í sameiningu en undir leiðsögn 

kennara (Dewey, 1910/2000a, bls.15). Dewey hvatti einnig til þess að kennarar 

sameinuðu námsgreinar og byggðu þær út frá þeim starfsáætlunum sem tengdust 

núverandi stöðu barnanna. Hann leit svo á að með því væru kennarar að hvetja til 

aukinnar reynslu barnanna í menntunarlegum tilgangi (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 

31). Einnig ítrekaði hann að kennarar ættu að leyfa börnum að taka þátt í vali á 

viðfangsefnum sem yrðu að vera skýr hverju sinni og henta þroska og þörfum hvers 

barns fyrir sig.  

Samkvæmt hugmyndafræði Vygotsky um leik er mikilvægt að kennarar hafi í huga 

hvað er verið að gera hverju sinni, hvernig það er gert og hvers vegna. Leikur er og ætti 

að vera þungamiðja í starfi leikskólakennara og því þarf kennarinn að vera meðvitaður 

um gildi leiksins og fylgjast vel með þróun hans (Guðrún Bjarnadóttir, 2000, bls.48). 

Einnig er mikilvægt að kennarar horfi til áhugasviðs barna og þess sem þau eru að velta 

fyrir sér. Með því að gera auknar kröfur við úthlutun verkefna ættu þau að vera örlítið 

ofar þeirra getu sem gefur þeim möguleika á að öðlast frekari þroska. Í þessu ferli er 

kennarinn til halds og trausts, leiðbeinir og aðstoðar eftir þörfum. Vygotsky vildi meina 

að samvinna barns og hins fullorðna eða þess sem er eldri og reyndari væri afar 

mikilvæg (Guðrún Bjarnadóttir, 1998, bls.35). Caroline Pratt lagði mikið upp úr því að 

kennarar spyrðu opinna spurninga en með þeim taldi hún að hægt væri að stýra því 

hvert umræðan færi. Með spurningum opnast og skerpist sýn barnanna og víkkar 

þannig út huga þeirra og ýtir undir ímyndunaraflið í leit að svari (Pratt, 1990, bls.45-

46). 

Kennari getur leitt börnin áfram í vinnu með einingakubbana með því að spyrja 

spurninga eða koma með ábendingar sem leiða til þess að börnin framkvæma eitthvað 

ákveðið form með kubbunum. Ábendingar geta komið beint eða óbeint til barnanna en 
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þó ber að hafa í huga að því sem yngri sem börnin eru, því sérhæfðari og beinni verða 

ábendingarnar að vera (MacNaughton og Williams, 2009, bls.206). 

 

4.1 Hlutverk kennara í leik með einingakubba 

Kennari getur með réttum aðferðunum haft mikið að segja varðandi vitsmunalegan 

þroska barna. Með því að spyrja spurninga getur hann aðstoðað börnin við að þroska 

með sér færni til að muna eftir því sem þau hafa lært, framkvæmt eða séð 

(MacNaughton og Williams, 2009, bls.153-160). 

Markmið með því að spyrja spurninga geta verið margvísleg, svo sem að beina athygli 

barna að ákveðnu verkefni, atburðum eða fyrirbærum. Þá geta spurningar hjálpað 

börnum að muna eftir atburðum eins og til dæmis í vettvangsferðum, hvað það var 

sem vaki áhuga og forvitni hjá þeim varðandi ferðina, upplýsingar eða tilfinningar. Með 

því að nota spurningar í daglegu starfi leik- og grunnskóla er hægt að búa til umræðu, 

þannig læra börn á virkan hátt og það hjálpar þeim við að skilja hluti og atburði. 

Spurningar geta verið hjálpartæki kennara til að finna hvar börn eiga við vanda að etja 

varðandi skilning á ákveðnum þáttum í daglegu starfi og samtímis hvatt börnin til að 

nota vitsmunalega þætti til að leysa vanda sem kann að koma upp. Að þróa færni 

barna í tungumáli, tjáskiptum og að upplifa tilfinningar sínar og annarra er mikilvægur 

þáttur í þroska barna. Með því að virkja börn í upplifun sinni og spyrja þau spurninga 

við hæfi er hægt að þroska með þeim alla þessa þætti. En mikilvægt er að kennarar 

spyrji spurninga sem eru við hæfi, miðað við aldur og þroska, því yngri sem börnin eru 

því einfaldari eru spurningarnar (MacNaughton og Williams, 2009, bls.153-160). 

Hæfni barna til að muna eftir hlutum, atburðum eða verkefnum verður betri eftir því 

sem vitsmunalegur þroski þeirra eykst. Hægt er að þjálfa börn upp í að muna eftir 

hlutum eða atburðum með því að nota spurningar til að beina athygli barna að því að 

sem þau eru að fást við hverju sinni. Börn eiga auðveldara með að muna eftir hlutum 

sem þau fylgdust vel með þegar þau upplifðu það í fyrsta skiptið. Þau hafa ekki alltaf 

munnlega færni til að útskýra hluti eða atburði og því er mikilvægt að þau geti tjáð sig á 

annan hátt með því til dæmis að teikna eða byggja (MacNaughton og Williams, 2009, 

bls.181-185). 
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4.2 Skapa umhverfi og rými 

Leikumhverfið þarf að vera hvetjandi og aðgengi að leikefni gott svo það hvetji börn til 

þess að rannsaka, skapa og finna lausnir. Tími þarf að vera samfelldur og nægilega 

langur sem og svæðið sem kubbastarf fer fram þarf að bjóða upp á nægjanlegt svigrúm 

til hreyfingar þannig að börn geti hreyft sig og þróað og dýpkað leikinn (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls.38). Umhverfið í kringum einingakubbana skiptir miklu máli í leik 

barna. Svæðið þar sem unnið er með einingakubba þarf að vera hæfilega stórt svo börn 

fái sem mest út úr leiknum. Ef svæðið er of lítið getur það haft þau áhrif að börn 

þvælast fyrir hvort öðru með því að þau þurfa að byggja sínar byggingar of nálægt 

hinum byggingunum. Einnig er góð lausn að hafa teppi á gólfsvæðinu þar sem unnið er 

með einingakubbana því það dregur úr hávaða og afmarkar vel það svæði sem 

kubbastarfið skal fara fram á. Það að hafa teppi á gólfinu styður einnig við það að 

byggingarnar haldi frekar jafnvægi (Dodge og Colker, 1992, bls.77). 

Hillurnar undir einingakubba ættu að vera færanlegar þannig að hægt væri að ýta 

þeim á milli staða. Með því skapar það betra rými á gólfinu og er einingakubba- 

staðsetningin ekki háð einu svæði. Þá er ekki æskilegt að svæðið sé heldur of stórt 

þannig að börn nái ekki einbeitingu við leikinn og fari því frekar yfir í ærslaleik (Hirsch, 

1996, bls.118). Þegar einingakubbarnir eru í hillunni skiptir litlu máli hvar hillan er 

staðsett en þegar verið er í leik með kubbana þarf það rými að vera afmarkað. 

Mikilvægt er að staðsetning kubbana í leik sé á þannig svæði að lítil utanaðkomandi 

truflun geti átt sér stað. Börn þurfa góðan tíma í vinnu með einingakubba og spilar sá 

tími mikið í takt við aldur hvers hóps fyrir sig. Því eldri sem þau eru, því meiri tíma 

þurfa þau þar sem byggingar þeirra eru orðnar töluvert viðfangsmeiri og 

hlutverkaleikurinn farinn að taka við eftir að byggingunni er lokið. Rýmið sem notast er 

við í einingakubbastarfi má nýta við aðra starfsemi þegar ekki er verið að nota það rými 

til leiks með einingakubbum (Cuffaro, 1996, bls. 91-93). 

Í leik með einingakubba skiptir skipulagið höfuðmáli. Aðgengið að kubbunum þarf að 

vera í hæð barnanna og það þarf að vera vel merkt. Því er mikilvægt að kubbarnir séu 

hafðir á sama stað eins og í hillu sem er sterklega byggð og þægilegast er að hillurnar 

séu á hjólum þannig að hægt sé að ýta þeim á milli svæða eftir þörfum. Hillurnar þurfa 

að vera þannig hannaðar að kubbarnir komist vel fyrir og fái hver kubbar sitt svæði í 

hillunni. Til þess að það fari ekki á milli mála hvar hver kubbur á að vera er því 
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mikilvægt að hillurnar séu vel merktar með myndum af hverjum kubb. Þegar 

skipuleggja á hillu fyrir einingakubba er gott að hafa í huga að stærstu og þyngstu 

kubbarnir séu hafðir í neðstu hillunni og þeir næst stærstu þarf fyrir ofan og svo koll af 

kolli (Cuffaro, 1996, bls. 91-93). 

 

4.3 Umgengni 

Þegar kennari hefur kynnst hverju og ein barni vel getur hann skipulagt umhverfið eftir 

þörfum þeirra. Hafa þarf í huga að bjóða upp á hvetjandi umhverfi sem ýtir undir nám 

og þroska barnanna. Mikilvægt er að mæta þörfum allra með því að hlusta eftir því 

hvað börnin vilja hverju sinni. Jafnvægi þarf að finna á milli sjálfsprottins leiks og 

atburða sem stýrt er af kennara. Börn þurfa að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir í leik 

þannig að hann geti þróast og eru gæðin í leiknum háð umhverfinu og efniviðnum sem 

boðið er upp á (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls.4). 

Hafa þarf í huga góða umgengi í leik með einingakubba og er því mikilvægt að allir 

kennarar setji sér sameignlegt markmið hvað varðar umgengnina. Ef gengið er vel um 

kubbana ættu þeir að endast í allt að tíu ár án þess að það fari að sjá verulega á þeim. 

Mikilvægt er að börn framfylgi þessum vinnureglum í leik með einingakubba og verða 

þær að vera sýnilegar fyrir börn svo þau geti farið eftir þeim. Reglurnar eru að mínu 

mati flestar afar neikvæðar en er hægt að setja þær upp á jákvæðan hátt. Aðeins á að 

taka þá kubba sem verið er að nota, hæfilegt er að taka tvo til fjóra í einu en það fer 

eftir aldri barns hversu marga kubba það ræður við. Hafa þarf í huga að það getur verið 

hættulegt að ganga á kubbunum nema að þeir séu notaðir fyrir gólfflöt. Mikilvægt er 

að byggja í ákveðinni fjarlægð frá kubbahillunni til að auðvelda öðrum aðgengi að 

kubbunum. Gott er að setja málningarlímband á gólfið til að börn átti sig á hvar þau 

geti byrjað á byggingunum sínum. Einnig þarf að takmarka hæð bygginga við það sem 

börnin ráða við, til að mynda er hægt að miða við axlarhæð barnanna. Bera þarf 

virðingu fyrir byggingum annarra og passa að fella þær ekki eða nota kubba frá öðrum 

nema með leyfi. Ef kubbum er hent út í loftið geta þeir meitt þá sem eru í kring. Í lokin 

skal hjálpast að við að flokka kubbana og ganga svo frá þeim á sinn stað í hillunni, hver 

kubbur á sinn stað í einingakubbahillunni (Cuffaro, 1996, bls. 91-93). 

Þegar byggingar hrynja vilja börn oft hætta leik þar sem þau fyllast óöryggi vegna 

óreiðunnar. Þegar sú staða kemur upp er mikilvægt að kennarinn sé til staðar og grípi 
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strax inn í og aðstoði við frágang þannig að hægt sé að hefjast handa aftur (Cuffaro, 

1996, bls. 96). Mikilvægt er að kennarinn gefi barnahópnum góðan fyrirvara áður en 

farið er í frágang á einingakubbunum þannig að þau geti lokið við leikinn. Frágangur á 

ekki að vera fráhrindandi heldur skemmtilegur (Cuffaro, 1996, bls.75-102). Í gegnum 

fráganginn getur átt sér stað skemmtilegt nám þar sem mikilvægt er að kennarar sýni 

börnum tillitsemi varðandi vinnu þeirra og byggingar þegar þau eiga að ganga frá. Hafa 

þarf í huga að leggja orð á athafnir þess sem kennarinn fer fram á eins og með því að 

segja „nú eigi þið að setja öll dýrin í körfuna“ eða „nú eigi þið að flokka alla eins kubba 

saman“ (Pratt, 1990, bls.68-70). Að hvetja börnin í frágangi að flokka kubbana eftir 

lögun eykur flokkunarferlið sem er afar lærdómsrík. 

Á leikskólanum Álfasteini kallast það „flokkun kubbanna“ þar sem frágangi er skipt 

niður eftir aldri hvers barnahóps fyrir sig. Yngstu börnin flokka einn og einn kubb og 

finna síðan formið í hillunni en með því uppgötva þau smám saman ólík form 

kubbanna. Eftir því sem þau verða þroskaðri fara þau að setja tvo og tvo kubba saman 

og svo þrjá og þrjá og þar til þau fara að setja saman fimm og fimm kubba en það gera 

elstu börn leikskólans (Inga Líndal Finnbogadóttir, 2010, bls. 11; Moffitt, 1996, bls.28). 

Einingakubbar eru opinn efniviður og bjóða þeir upp á fjölbreytta möguleika í 

skólastarfi. Í vinnu með einingakubbum öðlast börn mikla reynslu og að auki fær 

ímyndunarafl þeirra að ráða för.   
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5. Niðurstöður og umræða 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á gildi einingakubba í leik og námi barna og 

hlutverki kennara í leik barna með einingakubba. Eftir gangaöflun og í gegnum námið 

er ég sannfærð um að gildi einingakubba eru mikils virði, með þeim opnast fyrir svo 

margar leiðir í leik sem og námi barna. Einingakubbar eru opin efniviður sem auðveldar 

börnum að finna sínar eigin lausnir á því viðfangsefni sem unnið er með hverju sinni. Í 

gegnum reynslu mína í starfi á leikskóla þar sem þessir kubbar eru til hafði mér ekki 

dottið í hug að tengja þá við vettvangsferðir fyrr en eftir að ég fór að kafa dýpra í vinnu 

með þá. Þar sem mikið er til af einingakubbum og reglulega er farið í vettvangsferðir 

þar sem ég starfa mun ég svo sannarlega tengja það tvennt saman og virkja í starfi 

leikskólanns. Sem er einmitt í takt við tilgang Caroline Pratt með einingakubbunum þar 

sem hún lagði mikla áherslu á vettvangsferðir og að börn finndu svör við sínum 

spurningum sjálf með því að uppgötva á sinn hátt án þess að vera undir mikilli stýringu 

kennarans.  

Ég tel hlutverk kennara skipta höfuð máli í leik og námi barna sem og í leik barna með 

einingakubba. Þar sem ég hafði upplifað kunnáttuleysi starfsfólks í vinnu með kubbana 

sem og þekkingarleysi barna sé ég, eftir gagnaöflun, hversu mikilvægt það starf er. Ég 

er sammála að kennarinn þarf að hlusta á raddir barnanna sem og að vera á staðnum 

til þess að ýta undir áhuga þeirra. Einn af þeim mörgu fræðimönnum sem rannsakað 

hafa nám barna er Vygotsky sem lagði áherslu á hlutverki þess sem eldri er í námi 

barna og á þá reynslu sem börn upplifa í námi gegnum leik. Hann kom með hugmyndir 

á borð við vinnupalla (e. scaffolding) þar sem barn byggir ofan á fyrri reynslu sína og 

hugtakið svæði mögulegs þroska (Zone of Proximal Development) þar sem barn lærir á 

þroskastigi ofar sínu núverandi þroskastigi. Þessar kenningar eru mikilvægar vegna 

þess að börn læra það sem fyrir þeim er haft og það er oftast sú sýn sem börn hafa á 

þann sem er eldri og reyndari. Dewey hefur með hugmyndafræði sinni haft mikil áhrif á 

skólastarf um allan heim og er hann oftar en ekki nefndur faðir framfarastefnunar. 

Með hugmyndum hans áttu börn að vera virk, skapandi og finna lausnir á verkefnum 

sínum í samvinnu við önnur börn undir leiðsögn kennarans. Ég tel það vera afar 

mikilvægt vegna þess að með því eykur það við sjálfstæði barna sem og að þau verða 

meðvitaðri fyrir sínum eigin gjörðum. 
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6. Lokaorð 

Í mörgum leik- og grunnskólum er til fjöldinn allur af einingakubbum og er algengt að 

lítil þekking sé til staðar af hálfu starfsfólks. Það er mín upplifun að starfsfólk viti ekki 

hvernig hægt er að nýta þennan efnivið. Kunnáttuleysi starfsfólksins gerir það að 

verkum að börn kunna ekki og vita ekki hvernig hægt er að vinna með einingakubba. 

Markmið þessarar ritgerðar var að veita innsýn inn í þá vinnu sem hægt er að 

framkvæma með einingakubba og einnig hversu mikilvægt hlutverk kennarans er. Þar 

sem ég hef upplifað mikið þekkingarleysi á þessum flotta efnivið langaði mig að gera 

ritgerð sem myndi skila sér í góðu og markvissu starfi með einingakubba. Ég áttaði mig 

fljótt á því hversu mikilvægt hlutverk kennara er í öllu starfi, ekki eingöngu með 

einingakubba.  

Eftir að hafa skoðað og séð hversu mikilvægt hlutverk kennara í leik barna með 

einingakubba er væri gaman að fara af stað með þróunarverkefnið eins og upphaflega 

var lagt til. Það væri áhugavert að skoða hvort börn sem leika sér með einingakubba 

standi framar öðrum börnum í þroska. Eins væri afar fróðlegt að taka fyrir einn af 

náms- og þroskaþáttunum og vinna markvisst starf með þann þátt í vinnu með 

einingakubbum. 

Mín von er að þessi ritgerð ýti við starfsfólki bæði í leik- og grunnskólum að hefja 

vinnu með einingakubba. Ég tel að börnin fái mikið út úr vinnu með einingakubba sem 

nýtist þeim út í lífið. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að hefjast strax handa við þessa 

vinnu því efniviðurinn er til staðar. 
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