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Ágrip 

Markmið þessarar greinargerðar er að sýna fram á hvernig notkun einingakubba getur 

stuðlað að farsælum þáttaskilum milli leik- og grunnskóla. Þegar börn flytjast úr leikskóla yfir 

í grunnskóla markar það stór tímamót í lífi þeirra og fjölskyldna þeirra. Nám barna á að 

mynda samfellda heild þar sem þau eiga að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem þau 

þekkja af fyrri skólastigum. Einingakubbar Caroline Pratt hafa þá eiginleika að geta samþætt 

námssvið og gera börnum kleift að byggja á fyrri þekkingu sinni og reynslu. Í greinargerðinni 

verður fjallað um mikilvægi samstarfs kennara á leik- og grunnskólastigi. Í leik með 

einingakubba fara börn í gegnum stigskipta þróun og verða þessum stigum gerð skil auk þess 

sem fjallað verður um hlutverk kennarans í leik með einingakubba. Við munum reifa 

möguleika kubbanna í leik og námi beggja skólastiga auk þess sem við beinum sérstaklega 

sjónum að samfélagsfræði og stærðfræði í gegnum kubbaleik. Rannsóknir hafa sýnt að ef 

börn fá ekki tækifæri til þess að byggja ofan á fyrri reynslu og ekki tekst að mynda farsæla 

samfellu milli skólastiga getur það haft áhrif á námsárangur og félagsþroska barnanna. Því 

verða kennarar að líta þáttaskilin alvarlegum augum og teljum við að einingakubbar séu 

kjörinn efniviður til að stuðla að farsælli samfellu. 
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Formáli 

Kveikjan að þessari greinargerð kom eftir að við sátum tíma hjá Elvu Önundardóttur og 

Hrönn Pálmadóttur í námskeiðinu Á mótum leik- og grunnskóla. Þar var fjallað um starf með 

einingakubba og hvernig hægt er að vinna með þá á fjölbreyttan hátt. Okkur fannst bæði 

áhugavert og tilvalið að útbúa handbók sem hjálpargagn fyrir kennara og fjalla um þau 

tímamót þegar börn flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla. Við viljum sérstaklega þakka 

eiginmönnum okkar þeim Steina og Gunna ásamt fjölskyldum okkar og skólafélögum fyrir 

stuðninginn og umburðarlyndið á meðan á vinnu verkefnisins stóð. Leiðbeinanda okkar, 

Hrönn Pálmadóttur, færum við einnig þakkir fyrir góðar ábendingar og samvinnu. 
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Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, https://www.hi.is/node/300006) 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. 
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1 Inngangur  

Flutningur barna á milli skólastiga felur í sér miklar breytingar fyrir börn og fjölskyldur þeirra, 

því er mikilvægt að skapa börnum öryggi og stuðning á þessum tímamótum. Í aðalnámskrá 

leikskóla er fjallað um að skólaganga barna eigi að mynda samfellda heild þar sem reynsla og 

nám af fyrra skólastigi nýtist þeim á því næsta. Þannig fá börnin tækifæri til þess að byggja 

ofan á fyrri þekkingu og reynslu úr leikskólanum þegar þau hefja nám í grunnskóla. Sú 

þekking og þau viðfangsefni sem börn hafa tileinkað sér í leikskóla eiga því að vera grunnur 

að frekara námi í grunnskólanum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 50).  

Einingakubbar (e. unit blocks) eru trékubbar sem Caroline Pratt hannaði árið 1913. Þeir 

eru gerðir úr gegnheilum hlyn og hönnun þeirra er nokkuð sérstök vegna þess að flestir 

kubbanna ganga að einhverju leyti upp í grunnkubbinn. Grunnkubburinn er 14 cm langur, 7 

cm breiður og 3,5 cm á þykkt sem þýðir að lengd hans er tvisvar sinnum breidd hans og 

breiddin er tvisvar sinnum þykkt hans (Johnson, 2006, bls. 9-11). Einingakubbar eru leik- og 

námsefni í fjölmörgum leikskólum hér á landi sem og í nokkrum grunnskólum. Efniviðurinn 

hefur þann eiginleika að henta mismunandi aldri barna og hægt er að sjá leik þeirra með 

einingakubba þróast úr einföldum brúm yfir í flóknar byggingar. Því er mikilvægt að gefa 

börnum rík tækifæri til þess að þjálfa færni sína og leikni með kubbana svo leikurinn þróist 

áfram (Ásta Egilsdóttir, 2006, bls. 5).  

Leikur er þungamiðja leikskólastarfs og aðalnámsleið ungra barna. Í gegnum leik fá börn 

tækifæri til að viðra skoðanir sínar, setja sig í spor annarra, leika eftir hlutverk sem þau 

þekkja úr eigin lífi og mynda félagstengsl við önnur börn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

37). Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er einnig fjallað um leik barna og hvernig eðlislæg 

forvitni barnsins er mikilvæg forsenda náms sem kennarar þurfa að viðhalda. Í grunnskóla á 

að gera leiknum hátt undir höfði og gefa börnunum tækifæri til að læra á heiminn í gegnum 

frjálsan leik (bls. 44). Anna Magnea Hreinsdóttir (2013) bendir á að grunnskólakennarar sem 

tóku þátt í verkefni sem unnið var í tengslum við rannsóknina Á sömu leið, voru allir viljugir 

og áhugasamir um að nota leik barna meira við kennslu. Þeim þótti leikurinn áhugaverð 

nálgun í kennslu ungra barna og sögðu að ef fleiri tækifæri gæfust myndu þeir vilja nota 

leikinn meira sem kennsluaðferð. Það kom þó fram að nokkuð var um óöryggi hjá 

grunnskólakennurunum í tengslum við leikinn þar sem þeir töldu námið geta orðið 

ómarkvisst og þeim fannst skorta tíma og pláss til að taka leik barnanna inn í námskrána. 

Kennararnir töluðu um að þar sem þeir þyrftu að fylgja námskrá fannst þeim vanta nýjar 

hugmyndir og efnivið til að geta fléttað leikinn markvisst inn í kennsluna (bls. 100-101). Þrátt 

fyrir að í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) sé tekið fram að gefa þurfi rými fyrir því að 

nám barna fari fram í gegnum leik þá upplifa kennarar það ekki samkvæmt niðurstöðum 

Önnu Magneu. Nauðsynlegt er því að skapa rými í námskrá grunnskólanna og gefa kennurum 
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viðeigandi efnivið svo auðveldlega megi flétta leik inn í kennsluna líkt og er gert í námskrá 

leikskólanna. 

Einingakubbar gætu verið kjörinn efniviður til að taka í ríkari mæli inn í grunnskólana þar 

sem mikið nám á ýmsum námssviðum fer fram í gegnum byggingaleik. Niðurstöður Elvu 

Önundardóttur (2011) sýna að leikur barna í leikskóla með einingakubba jók málnotkun 

þeirra auk þess sem þau kynntust samfélagi sínu á misjafnan hátt eftir aldri og þroska. Yngri 

börnin kynntust nærsamfélagi leikskólans og nánasta umhverfi hans á meðan eldri börnin 

kynntust smám saman samfélaginu utan leikskólans. Þau kynntust mismunandi hlutverki 

bygginga og hvað væri mikilvægt til að byggja samfélag. Einnig kemur fram í niðurstöðum að 

stærðfræðilegir og vísindalegir þættir þróuðust hjá börnunum í gegnum leik með 

einingakubba þar sem þau notuðu form í byggingar sínar og gerðu tilraunir í tengslum við 

jafnvægi, burðarþol og stöðugleika (bls. 83-99). Þetta er í samræmi við Hirsch (1996) en hann 

segir frá því að einingakubbar hafi þá eiginleika að geta samþætt ýmis námssvið og má í því 

samhengi nefna stærðfræði, læsi, samfélagsfræði og vísindi (bls. vii).  

Markmið okkar með þessari greinargerð er að fjalla um hvernig hægt er að nýta 

einingakubba til að mynda farsæla samfellu milli leik- og grunnskóla. Líkt og kom fram hér að 

framan hafa rannsóknir bent til þess að grunnskólakennarar geta verið óöruggir að nota 

leikinn sem námsleið þar sem þá skortir viðeigandi efnivið, tíma og rými. Því fannst okkur 

kjörið að sýna fram á möguleika einingakubba á báðum skólastigum.  

Í fræðilegum kafla greinargerðarinnar verður fjallað um mikilvægi þess að þáttaskilin 

gangi sem best fyrir börnin þegar þau flytjast milli skólastiganna og hvernig kennarar og aðrir 

sem tengjast barninu spila lykilhlutverk á þessum tímamótum. Þáttaskilin eru ein af stærstu 

tímamótum í lífi barna og mikilvægt er að taka því alvarlega að flutningurinn milli leik- og 

grunnskóla felur í sér víðtækar breytingar fyrir börnin. Þó að flest börn hafi verið í leikskóla 

frá tveggja ára aldri er margt sem breytist þegar þau flytjast yfir í grunnskóla. Ef flutningurinn 

gengur ekki nógu vel getur það haft slæm áhrif á námsgengi barnanna í framtíðinni, 

félagslega stöðu þeirra og þroska (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 15; Dockett og Perry, 

2003, bls. 171-172; Dockett og Perry, 2007, bls. 3). 

Í framhaldi af fræðilegum kafla um þáttaskil milli leik- og grunnskóla verður fjallað um 

gildi einingakubba og hvernig þeir geta stuðlað að farsælli samfellu á milli skólastiga. Líkt og 

kemur fram í aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 50) á nám barna í leikskólunum að vera 

grunnur fyrir komandi grunnskólagöngu og mikilvægt að námið byggist á fyrri reynslu þeirra 

og þekkingu. Börn eiga að fá tækifæri til að takast á við ný og krefjandi verkefni og að okkar 

mati eru einingakubbar kjörinn efniviður til að nota á mótum skólastiganna. Einingakubbar 

búa yfir þeim kostum að geta samþætt námssvið leik- og grunnskóla því notagildi þeirra er 

margþætt. Í þessari greinargerð verður sjónum sérstaklega beint að því hvernig þeir nýtast í 
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tengslum við samfélagsfræði og stærðfræði ásamt því hvernig hægt er að tengja þær 

námsgreinar við vettvangsferðir á báðum skólastigum.  

Handbókin sem fylgir greinargerðinni er ætluð sem hjálpargagn fyrir kennara í leikskóla 

og yngsta stigi í grunnskóla. Fjallað verður um samstarf leik- og grunnskólakennara og leiðir 

sem þeir geta farið til þess að auðvelda börnum flutning á milli skólastiga. Auk þess verður 

skoðað hvernig einingakubbar nýtast vel á báðum skólastigum til þess að samþætta 

námssvið í gegnum leik. Sjónum verður beint sérstaklega að möguleikum einingakubba í 

tengslum við stærðfræði og samfélagsfræði og hvernig hægt er að nýta vettvangsferðir til að 

efla þekkingu barnanna á þessum námsgreinum. Í leik með einingakubba gefast börnum 

tækifæri til að kynnast samfélagi sínu, sérstaklega í tengslum við vettvangsferðir þar sem þau 

öðlast beina reynslu af samfélaginu. Í tengslum við stærðfræði eflist skilningur barna á 

samanburði, flokkun, rýmisgreind, mælingum, mynstrum, formum og stærðum í gegnum 

kubbaleik.  

 Hugmyndin að verkefninu fæddist í skólanum þar sem við ræddum um að það þyrfti að 

vera til handbók sem væri aðgengileg fyrir kennara sem eru að hefja starf með einingakubba. 

Þegar við sátum áfanga í tengslum við þáttaskilin milli leik- og grunnskóla sáum við mikla 

möguleika í notkun einingakubba á mótum skólastiganna þar sem kubbarnir henta breiðu 

aldursbili. Þess vegna ákváðum við að útbúa handbók fyrir kennara á báðum skólastigum 

með það að leiðarljósi að sýna þeim fram á hvernig slíkur efniviður getur hjálpað börnum að 

eiga farsæl þáttaskil þegar þau flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla. 
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2 John Dewey og hin menntandi reynsla 

Heimspekingurinn og kennismiðurinn John Dewey (1859-1952) er mikils metinn á meðal 

fræðimanna í tengslum við leik og nám barna. Dewey taldi að reynslan væri lykilatriði svo að 

menntun ætti sér stað en það þýðir þó ekki að öll reynsla stuðli að sannri eða góðri menntun. 

„Óslitinn þráður reynslunnar“ eða samfellan í reynslunni greinir á milli menntandi reynslu og 

annarrar (Dewey, 2000, bls. 35-38). Hann talaði um hvernig þekkingaröflun (e. growth) hefði 

í raun engan endapunkt og börn væru alltaf að bæta við þekkingu sína í gegnum nám. Hann 

sagði að ævimenntun einstaklinga lyki aldrei og að leggja þyrfti áherslu á að börn öðluðust 

reynslu sem væri menntandi fyrir þau til að stuðla að áframhaldandi þekkingarsköpun 

(Stitzlein, 2017, bls. 39-40).  

Dewey setti fram hina frægu kenningu Learning by doing og hugmyndir hans um nám og 

líf ungra barna voru að í gegnum allt lífið öðlist börn reynslu sem er menntandi á einn eða 

annan hátt. Börn framkvæma hluti til að uppfylla sínar langanir, þrár og þarfir og þegar þau 

framkvæma fá börnin viðbrögð frá öðrum sem felur í sér mikinn lærdóm fyrir svo ung börn. 

Samskipti sem börn taka þátt í þegar þau vinna náið með öðrum að sameiginlegu markmiði 

fela einnig í sér dýrmætan lærdóm fyrir þau. Þau þróa með sér samkennd, læra að setja sig í 

spor annarra og læra af öðrum í samskiptum við aðra. Að hans mati hefur stýrð kennsla, þó 

hún sé nauðsynleg, mun minni þýðingu fyrir nám ungra barna heldur en reynsla þeirra sjálfra 

(Waks, 2017, bls. 15-16). Dewey sá skólann fyrir sér öðruvísi en áður hafði tíðkast þar sem 

hann vildi prófa hugmyndir um breytta kennsluhætti. Hann vildi að skólinn væri lifandi 

samfélag í smækkaðri mynd þar sem áhersla væri lögð á virkni barna, samvinnu þeirra og 

félagasamskipti (Dewey, 2000, bls. 12-13).  

Dewey taldi að hlutverk kennara væri mikilvægt og að þeir bæru höfuðábyrgð á að skapa 

námsumhverfi sem stuðlar að reynslu sem leiðir svo til þroska. Hann sagði að kennarar 

þyrftu að vera meðvitaðir um hvaða áhrif námsumhverfi sem og félagslegt umhverfi hefur á 

nám og reynslu barna (Dewey, 2000, bls. 50). Hann gagnrýndi formlega kennsluhætti þar 

sem kennarinn stýrði nemendum í átt að niðurstöðu og trúði því að kennarinn sjálfur væri 

einnig nemandi sem lærði jafn mikið og börnin á því að ganga í gegnum lærdómsferlið með 

þeim (English, 2017, bls. 58).  
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3 Þáttaskil á mótum leik- og grunnskóla  

Fræðimaðurinn Uri Bronfenbrenner setti fram líkan byggt á vistkerfisnálgun sinni til að sýna 

fram á mikilvægi þess að mynda tengsl milli skólastiga. Hann lagði áherslu á að líta á barnið 

sem eina heild þar sem félagslegir, menningarlegir og sögulegir þættir hafa áhrif á mótun 

barns. Hann setti fram líkan þar sem barnið er í innsta hring í svokölluðu nærkerfi (e. 

microsystem) sem er næst einstaklingnum, svo sem vinir, fjölskylda og skóli. Þetta er það 

kerfi sem hefur sem mest áhrif á barnið og sem barnið er í mestum samskiptum við. 

Millikerfið (e. mesosystem) felur í sér samskipti nærkerfa á milli heimilis og skóla. 

Bronfenbrenner bendir á að því betri samskipti (e. links) sem eru á milli nærkerfis og 

millikerfis, því meiri líkur eru á að reynsla barnsins og árangur verði betri. Stofnanakerfið (e. 

exosystem) er það kerfi sem hefur óbein áhrif á barnið í gegnum hin kerfin. Þetta á til dæmis 

við um skólakerfið, vinnustaði foreldra og fjölmiðla. Að lokum er það lýðkerfið (e. 

macrosystem) sem er alveg yst og gengur út á siði, skipulag og gildismat samfélagsins sem 

hefur að lokum allt áhrif á barnið (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 77; Brooker, 2008, bls. 21)  

 

 

 

Það ferli breytinga þegar börn flytjast úr einum skóla yfir í annan eða af einu skólastigi yfir á 

annað er kallað þáttaskil. Hver einstaklingur gengur í gegnum margvíslegar breytingar á 

lífsleiðinni en það er ekki þar með sagt að þessar breytingar valdi þáttaskilum. Þáttaskil eru 

mun afdrifaríkari en breytingar og í því felst helsti munur þessara tveggja hugtaka. Þau 

hugtök sem lýsa þáttaskilunum hvað best eru samfella annars vegar, sem er órofin heild 

flutnings á milli skólastiga og rof hins vegar þar sem reynsla barnanna verður sundurlaus og 

Mynd 1. Vistfræðikenning Uri Bronfenbrenner (Sigurborg 
Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 
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tengist ekki fyrri reynslu þeirra. Samfella og rof segja í raun til um hvort þáttaskilin reynist 

börnunum farsæl eða ekki og mikilvægt er að samfellan verði sem mest í námi barna til að 

auðvelda þeim námið (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 14-15).  

Hvernig tiltekst með að mynda samfellu á milli leik- og grunnskóla og í námi barnanna 

hefur afgerandi áhrif á námsgengi og félagsfærni þegar í grunnskólann er komið. Börn sem 

upplifa jákvæða skólabyrjun eru líklegri til að hafa meiri trú á eigin námsgetu og líta svo á að 

skólinn gegni mikilvægu hlutverki (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 15; Dockett og Perry, 

2003, bls. 171-172; Dockett og Perry, 2007, bls. 3). Reynsla barna úr leikskóla er leikurinn þar 

sem samskipti, tjáning og félagstengsl skipta börnin höfuðmáli. Þegar börn fara úr leikskóla 

yfir í grunnskóla eiga þau að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem þau þekkja úr fyrra 

námi og öðlast tækifæri til að fást við krefjandi verkefni með efnivið sem þau þekkja 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 50; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 74-75).  

Liz Brooker (2008) og Jóhanna Einarsdóttir (2007) telja það geta verið áskorun að mynda 

farsæla samfellu milli skólastiga þar sem þessar tvær stofnanir eru ólíkar að mörgu leyti. Þær 

fjalla um þrjá þætti sem skilja leikskólann og grunnskólann að; þeir eru ytri umgjörð, 

félagslegt samhengi sem er nýtt fyrir börnin og námskröfur sem eru aðrar. Ytri umgjörðin er 

nokkuð ólík þar sem stærð grunnskólans er yfirleitt meiri en leikskólans. Daglegt skipulag er 

einnig frábrugðið þar sem skipulagðar kennslustundir vara í ákveðinn tíma samkvæmt 

stundaskrá. Félagslega umhverfið breytist töluvert þar sem barnahópurinn er stærri og 

samskiptin við fullorðna breytist og venjulega þurfa börn því að aðlaga sig að breyttum 

nemendahópi. Auk þess eru börnin nú orðin yngst og minnst í mun stærri einingu en 

leikskólinn var þar sem þau voru með þeim elstu og stærstu en það geta verið miklar 

breytingar fyrir börnin. Kennsluaðferðir og námskröfur eru ólíkar starfi leikskóla þar sem 

starfið byggist á leik en þegar í grunnskólann er komið er minna rými fyrir leikinn og skapandi 

starf þar sem formlegt nám í lestri og stærðfræði hefst (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 65; 

Brooker, 2008, bls. 86; Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 170). 

Gerður G. Óskarsdóttir fjallar um í rannsókn sinni mun á milli ytri og innri umgjarðar leik- 

og grunnskóla. Athygli vakti í niðurstöðum hennar að ytri og innri umgjörð á síðasta ári í 

leikskóla og fyrsta ári í grunnskóla var nokkuð lík og var um stigsmun fremur en eðlismun að 

ræða. Hún bendir á að samfella milli þessara skólastiga sé nú til dags nokkuð mikil en að 

aðalmunurinn felist í skólaskyldu grunnskólans og aðalnámskrám þessara skólastiga sem séu 

ólíkar fyrir utan sameiginlegan kafla þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls.145-149). 

Þessar niðurstöður Gerðar eru nokkuð áhugaverðar í ljósi fyrri rannsókna sem flestar hafa 

bent á ólíka ytri og innri umgjörð þessara skólastiga. Þetta gæti gefið vísbendingar um að 

samfella sé betri á milli leik- og grunnskóla en margir hafa talið. 
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Einnig er vert að nefna mismunandi hefðir í leik- og grunnskólum hvað varðar orðalag og 

áherslur í aðalnámskrám þessara tveggja skólastiga. Í leikskólanum er talað um börn en í 

grunnskólanum er talað um nemendur auk þess sem fjallað er um leik og skapandi starf í 

mun meiri mæli í leikskólanum en grunnskólanum. Hins vegar er mun meira talað um nám og 

mismunandi kennsluaðferðir í grunnskólanum. Slík orðræða gefur vísbendingar um hversu 

ólíkir kennsluhættir eru notaðir á þessum tveimur skólastigum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 

bls. 30). Í aðalnámskrá leikskóla er talað um börn 247 sinnum en nemendur einungis 43 

sinnum. Í aðalnámskrá grunnskóla er hins vegar talað um nemendur 1338 sinnum en börn 

170 sinnum. Þetta dæmi sýnir hversu ólík orðræðan er í raun milli þessara námskráa 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

 

3.1 Raddir barna á mótum skólastiga 

Rannsóknir á námi ungra barna hafa bent til að sú reynsla og menntun sem börnin 

stunda á fyrstu árum ævinnar hafi mikil áhrif á félagslegan, vitrænan og ekki síst 

tilfinningalegan þroska þeirra. Barnæskan er nú viðurkennd sem mikilvægt náms- og 

þroskaskeið og fyrstu æviárin ekki talin vera undirbúningstímabil fyrir frekara nám barna líkt 

og áður. Þvert á móti er litið á fyrstu árin sem hluta af ævimenntun einstaklings sem hefur 

mótandi áhrif til framtíðar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 13-14).  

Samkvæmt bernskurannsóknum (e. childhood studies) er bernskan mikilvægt og 

áhugavert tímabil og litið er á hana sem áhugavert rannsóknarefni. Ekki má líta á bernskuna 

sem biðtíma eða undirbúning fyrir fullorðinsárin heldur er leitað eftir sjónarhorni barna til 

þess að öðlast skilning á bernskunni. Bernskan er háð nokkrum mikilvægum þáttum sem eru 

tími, menning og samhengi þar sem aðstæður barna eru ekki alls staðar eins. 

Rannsóknaraðferðin sem notuð er í bernskurannsóknum er eigindleg og talað er um 

rannsóknir með börnum en ekki á börnum. Lögð er áhersla á að hlustað sé á raddir barna og 

áhrif þeirra og þátttaka sé virkjuð (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 97). Líkt og Clark og Moss 

(2001, bls. 6) segja eru börn sérfræðingar í eigin lífi hér og nú og því ætti eitt af markmiðum 

kennara beggja skólastiga að vera að gefa börnum tækifæri til þess að hafa áhrif á nám sitt. 

Þess vegna er nauðsynlegt að hlusta á raddir og sjónarhorn barna með því að byggja nám 

þeirra á áhuga og fyrri reynslu.  

Að hlusta á börn ætti að vera eitt af lykilhlutverkum allra þeirra sem vinna með börnum 

og sífellt algengara er að sú krafa að hlusta á raddir barna sé gerð á starfsfólk sem vinnur 

með börnum (Brooker, 2008, bls. 96). Fjölmargar leiðir er hægt að fara til að ná fram 

sjónarhorni barna á hvað sé mikilvægt í tengslum við þáttaskil. Dockett og Perry (2005) telja 

að hægt sé að greina marga þætti í lífi barna en samskipti við börn eru þó mikilvægust til 

þess að ná fram þeirra hugmyndum um líf þeirra. Aðferðir eins og ljósmyndir, teikningar og 
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viðtöl eru tilvalin leið til að fá fram skoðanir barna og þar fá þau tækifæri til að láta í ljós 

hvaða atriði það eru sem skipta þau máli í flutningnum úr leikskóla yfir í grunnskóla. Atriði 

eins og að vita hvar mötuneytið er, skrifstofa skólans og jafnvel hvaða reglur gilda í skólanum 

eru börnunum mikilvæg til þess að þau finni fyrir öryggi (bls. 4-11).  

Í lögum um leikskóla er tekið fram að eitt af markmiðum leikskólans skuli vera að leggja 

grunn að því að börn verði ábyrgir, sjálfstæðir og virkir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem 

er í örri og sífelldri þróun (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Þegar hlustað er á börn gefum við 

þeim tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt og þannig stuðlum við að sjálfstæðum 

einstaklingum. Þegar í grunnskólann er komið er skólinn vinnustaður nemenda og þar eiga 

þeir rétt á að koma fram sínum sjónarmiðum varðandi námsumhverfi, fyrirkomulag 

skólastarfs sem og hvernig náminu er hagað. Taka ber tillit til þeirra sjónarmiða eins og unnt 

er (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

 

3.2 Tímamót í lífi barna og fjölskyldna þeirra 

Flutningur úr leikskóla yfir í grunnskóla er stór vendipunktur í lífi ungra barna. Ferlið sem 

börnin ganga í gegnum á þessum tímamótum hefur tilfinningaleg áhrif á þau, þau eru spennt 

að byrja í grunnskóla því þá teljast þau vera orðin stór. Hins vegar geta þau fundið fyrir 

vissum áhyggjum tengdum skólagöngunni og sum jafnvel þróað með sér kvíðaeinkenni ef 

flutningurinn gengur ekki nægilega vel fyrir sig (Broström, 2018, bls. 4). Samkvæmt Dockett 

og Perry (2007) eru þáttaskilin tími þar sem kröfur til barnanna aukast en stuðningurinn 

minnkar. Félagasamskipti eru mikilvæg í augum barnanna í þáttaskilunum og hafa rannsóknir 

sýnt að börn telji það að eiga vini eða þekkja einhvern í skólanum skipta sköpum fyrir þau 

þegar þau hefja grunnskólagönguna. Þau börn sem eiga vini þegar þau byrja í skólanum eða 

eignast nána vini á fyrsta skólaárinu eru líklegri til að líta skólann jákvæðum augum og líða 

betur í skólanum (bls. 54, 124).  

Brooker (2008) bendir á niðurstöður ýmissa rannsókna þar sem sýn barna á 

grunnskólann er skoðuð. Í þeim rannsóknum kom fram að börnin litu á skólann sem stað þar 

sem þyrfti að leggja hart að sér og læra. Þau litu svo á að tími til þess að leika sér væri liðinn 

því það hefðu þau fengið að gera í leikskólanum en þegar í grunnskólann var komið er 

höfuðáhersla lögð á að sitja kyrr, standa sig vel og læra það sem kennarinn vill að þau læri. 

Mörg börn bentu á að þau hlakkaði alltaf til föstudagsins því að þá fengju þau að leika sér 

(bls. 108-109). Þetta sýnir vel hversu mikla þýðingu félagatengsl og leikurinn hefur fyrir ung 

börn og það ber að virða og taka tillit til.  

Hafa ber í huga að þessi mikilvægu tímamót hafa ekki einungis áhrif á börnin sjálf heldur 

einnig á fjölskyldur þeirra. Jóhanna Einarsdóttir fjallar um viðhorf foreldra til skólabyrjunar 

barna þeirra í rannsókn sinni Lítil börn með skólatöskur (2007). Af svörum foreldra sem tóku 
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þátt í rannsókninni að dæma má greina að margir foreldrar kvíða fyrir grunnskólabyrjun 

barna sinna og þykir þetta marka upphaf mikilla breytinga á lífi fjölskyldunnar allrar. Sumum 

foreldrum fannst börnin sín enn of lítil til þess að byrja í grunnskóla og að þau væru ekki 

tilbúin til að fara úr örygginu í leikskólanum yfir í frjálsræðið í grunnskólanum. Þegar börnin 

koma yfir í grunnskólann fara þau að ganga ein í skólann og fá að fara ein út að leika sér á 

opinni lóð í staðinn fyrir að vera alltaf sótt í leikskólann og fara út í fylgd fullorðinna á afgirt 

svæði á leikskólalóðinni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 147-149). Foreldrar upplifa sterkar 

tilfinningar þegar barnið þeirra byrjar í grunnskóla, þeir telja mikilvægt að byggja upp tengsl 

við aðra foreldra og kennara barnsins, auk þess sem þeir telja upphaf grunnskólagöngunnar 

fela í sér breytingar á aðstæðum fjölskyldunnar þar sem þörf verður á að finna jafnvægi milli 

vinnu, heimilis og annarra skuldbindinga (Dockett og Perry, 2007, bls. 81).  

Foreldrar finna einnig fyrir því að samskipti við kennara barns síns verða öðruvísi þegar í 

grunnskólann er komið. Í leikskólanum hitta foreldrar kennarana á hverjum degi og geta 

fengið upplýsingar um nám og líðan barnsins hverju sinni. Þegar í grunnskólann er komið eru 

börnin styttra í skólanum en sækja oft frístund (e. after school program) þar sem foreldrar 

þurfa að reiða sig á að gott upplýsingaflæði sé á milli kennara barnsins og starfsfólks 

frístundarinnar til að geta fengið upplýsingar sem þeir sækjast eftir um hversdagslega hluti 

frá degi til dags. Foreldrar eru vanir að fá upplýsingar daglega um hvernig barnið borðaði yfir 

daginn, hvernig það var stemmt og hvað það gerði í leikskólanum þann daginn en í 

grunnskólanum detta þessi daglegu samskipti að miklu leyti út. Foreldrar nefna myndatökur í 

þessu samhengi þar sem þeim þykir gott þegar kennarar eru virkir í að taka myndir af því 

sem börnin fást við í skólanum. Foreldrarnir fá þannig innsýn í það starf sem fram fer í 

skólanum og geta rætt nám og reynslu barnanna við þau sjálf utan skóla (Dockett og Perry, 

2016, bls. 317-318). 

 

3.3 Samstarf leik- og grunnskólakennara 

Skólar landsins eiga að mynda samstæða heild sem tryggir samræmi og samhengi í menntun 

frá leikskóla til háskóla. Þar gegna kennarar lykilhlutverki í öllu skólastarfi þar sem hlutverkin 

spanna meðal annars kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. Vel 

menntuð og áhugasöm fagstétt kennara er undirstaða góðrar menntunar og árangur 

skólakerfisins byggir á þessum atriðum. Við þáttaskilin eru hlutverk kennara mikilvæg svo að 

flutningur barna gangi vel. Leikskólakennari þarf að vera í góðum samskiptum við 

grunnskólakennarann svo börnin fái tækifæri til þess að kynnast umhverfi og starfi 

grunnskólans. Einnig þarf að tryggja að upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir velferð 

barnsins og þroska fylgi því upp í grunnskólann en einnig upplýsingar um fyrra nám og 

reynslu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 10-11, 50). 
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Ábyrgð allra þeirra sem tengjast barninu, sem eru foreldrar, stjórnmálamenn, 

leikskólakennarar, grunnskólakennarar sem og tómstunda- og félagsmálafræðingar, er að 

stuðla að því að þáttaskilin gangi sem best og að börnunum líði vel og upplifi sig sem heima í 

skólanum. Þær aðferðir sem Broström (2018) taldi vera árangursríkar fyrir börnin eru: 

 

• að barnið fái tækifæri til þess að heimsækja frístundina og grunnskólann með 

foreldrum sínum, 

• skólahópar eru myndaðir þar sem börn fá tækifæri til að taka þátt í verkefnum sem 

hafa ákveðin markmið  (e. relevant goal-directed activities), 

• að leikskólakennari fari með börn í heimsókn svo börnin fái betri skilning á skólanum,  

• að leikskólakennari og börn fari í frístundina og skoði aðstæður þar, 

• að væntanlegur grunnskólakennari komi og heimsæki börnin í leikskólann, 

• að leikskólakennari og grunnskólakennari hittist reglulega fyrir flutninginn á milli 

skólastiga til þess að ræða barnahópinn, þroska og getu einstaka barns, 

• börn og leikskólakennarar fái tækifæri til að taka þátt í kennslustundum fyrir 

þáttaskilin. 

 

Með þessari samvinnu stuðla leik- og grunnskólakennarar að jákvæðum þáttaskilum og 

skólabyrjun (Broström, 2018, bls. 6-7). Í aðalnámskrá beggja skólastiga er fjallað um hvernig 

kennarar þurfi að kynna sér starfsaðferðir og nám hver annars til að hægt sé að stuðla að 

farsælli samfellu. Kennarar verða að leitast við að móta samstarf með það að markmiði að 

auka sjálfstraust barna og styðja við nám þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls 51; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 75).  

Líkt og komið hefur fram þá á nám barna að mynda samfellda heild og þau eiga að fá 

tækifæri til að fást við viðfangsefni sem þau þekkja og þannig byggja ofan á fyrri þekkingu. 

Kennarar verða því jafnframt að stuðla að því að efniviður sem börnin hafa aðgang að í námi 

sínu henti börnum á báðum skólastigum. 
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4 Hugmyndir Caroline Pratt um nám ungra barna 

Caroline Pratt fæddist árið 1867 í smábænum Fayetteville í New York fylki. Hún hóf feril sinn 

í kennslu þegar hún var 16 ára og hóf störf í skóla nærri Fayetteville sem var í einu herbergi. 

Næstu ár á eftir fékk Pratt fleiri tækifæri til kennslu þar til nágranni hennar sendi bréf árið 

1892 til skólameistarans í Teacher College í New York þar sem hún óskaði þess að Pratt fengi 

skólastyrk. Það var þá sem hennar formlega kennaramenntun hófst (Hauser, 2006, bls 3, 23, 

33). Hugmyndir Pratt um nám ungra barna mótuðust mjög af hennar eigin minningum úr 

skóla. Hún upplifði sjálf skólann sem stífan stað þar sem börnin lærðu að sitja kyrr og læra 

það viðfangsefni sem þeim var afhent hvert í sínu lagi. Öll börnin biðu í ofvæni eftir 

frímínútum þar sem þau gætu sloppið úr skólanum. Pratt notaði orð í skrifum sínum eins og 

að „flýja“ eða „sleppa“ úr skólanum sem sýnir vel hversu illa hún kunni við hið hefðbundna 

skólastarf.  

Pratt hafði, líkt og John Dewey, ekki trú á hefðbundnum kennsluháttum þar sem börnin 

áttu að sitja kyrr og vera mötuð af upplýsingum sem þau áttu að leggja á minnið. Hún vildi að 

börn fengju tækifæri til að vera á hreyfingu, upplifa sjálf, óhreinka sig og prófa sig áfram auk 

þess að fá að gera mistök sem hægt væri að læra af (Hauser, 2006, bls. 25-26). Pratt (1990) 

leit á skólann sem smækkaða mynd af samfélaginu þar sem reynslan sem börnin fengu þar 

undirbjó þau fyrir lífið utan skólans. Hún leit á skólann og það nám sem börn öðlast á fyrstu 

árunum vera undanfara allrar ævimenntunar einstaklingsins (bls. 14).  

Pratt leit á skólastofu sína sem vinnustofu þar sem börnin fengu tækifæri til að sinna 

margvíslegum störfum og fengu mismunandi ábyrgð eftir getu og hæfni þeirra. Hún taldi 

mikilvægt að börnin fengju frjálsræði til athafna í stofunni, svo sem sækja verkfæri, leita ráða 

og vinna saman. Í vinnustofunni átti kennarinn að vera til staðar fyrir börnin en Pratt taldi 

mikilvægt að hinir fullorðnu væru ekki stjórnendur eða yfirmenn sem sögðu börnunum hvað 

þau áttu að gera og hvernig. Hún taldi æðsta takmark skólans vera að skila af sér 

einstaklingum út í lífið sem hafa getu til að vinna á árangursríkan og uppbyggilegan hátt með 

það að markmiði að gera heiminn betri (Pratt, 1990, bls. 3, 15).  

Það varð fljótt ljóst að Caroline Pratt hafði mikla ástríðu fyrir kennslu og námi ungra 

barna og hafði sterkar skoðanir á því hvernig kennsluhætti hún vildi nota í sínum störfum. 

Dag einn fylgdist hún með ungum dreng í leik með ýmis konar opinn efnivið þar sem hann 

var búinn að útbúa lestarteina úr öllu sem var tiltækt inni í herberginu þar sem hann lék sér. 

Hann notaði kubba, leikföng, pappakassa og ýmsan verðlausan efnivið sem hefði alla jafna 

lent í ruslafötunni. Hún sá hvernig drengurinn notaði ímyndunarafl sitt til að skapa það sem 

honum hugnaðist úr því sem hann hafði til afnota. Það var á þessu augnabliki sem Pratt sá 

skýrar en nokkru sinni hversu mikill lærdómur fælist í leik barna og að leikurinn væri mjög 

hentug kennsluaðferð í starfi með ungum börnum. Hana langaði til að hanna efnivið sem 
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myndi ýta undir sköpunargleði barnanna og gera þeim kleift að byggja leik sinn á reynslu sem 

tengdist samfélagi þeirra.  

Hún hannaði svo og handgerði einingakubbana sem hún prófaði fyrst með fámennum 

barnahópi. Einfaldleiki einingakubbanna býður upp á fjölmörg tækifæri fyrir börnin til þess 

að endurskapa og tjá reynslu sína (Hauser, 2006, bls 55-57). Pratt taldi að efniviðurinn skipti 

sköpum fyrir nám og leik barna en hún sóttist eftir því að hafa leikefnið svo sveigjanlegt að 

það myndi aðlagast leik barnanna á auðveldan hátt. Kennarinn ætti hvorki að þurfa að 

leiðbeina né stýra leiknum með einingakubba. „Ég vildi sjá þau byggja heim þar sem þau 

endurgera sinn eigin heim á sinn hátt, þar sem þau eru of ung til að vera þátttakendur en eru 

þó alltaf áhorfendur“ (Pratt, 1990, bls. 27). Eftir að hafa fylgst með börnum leika sér með 

einingakubba varð Pratt sannfærð um að nám barna færi fram í gegnum leik. Þar léku börnin 

sér að eigin frumkvæði af fúsum og frjálsum vilja, hún taldi þetta ferli vera of mikilvægt og 

vildi að leikurinn fengi meira vægi innan skólans.  

Pratt taldi að börn þyrftu ákveðið svigrúm í leik og námi og sagði því hlutverk hins 

fullorðna jafnvel vera að stíga til hliðar. Börn nota sinn skilning til þess að byggja á í leik og 

spurningar barna eru jafnvel ekki alltaf til þess að svara þeim. Börn þurfa að fá tækifæri til 

þess að rannsaka, prófa sig áfram og finna svörin sjálf í gegnum sína reynslu og uppgötvun 

(Pratt, 1990, bls. 27-32). Það nám sem fram fer í gegnum leik með einingakubba hefur burði 

til þess að tengja saman leikskóla og grunnskóla þar sem nám barna á að mynda samfellda 

heild. Til að mynda farsæla samfellu þurfa börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem 

þau þekkja og geta þróað þekkingu sína áfram í ljósi nýrrar reynslu. Því eru einingakubbar 

tilvalinn efniviður til að nota áfram úr leikskóla yfir í grunnskólann.  

 



 

19 

5 Möguleikar einingakubba á mótum leik- og grunnskóla 

Í leikskóla er ávallt lagt upp með að nám barnanna eigi að fara fram í gegnum leik. Í 

aðalnámskrá leikskóla kemur fram að í leik sínum fái börn tækifæri til að tjá skoðanir sínar, 

gera tilraunir, mynda félagstengsl við aðra, læra að virða skoðanir annarra og gera 

málamiðlanir. Börnin leika sér af fúsum og frjálsum vilja og þróa leik sinn út frá eigin 

áhugasviði, í því felst mikill lærdómur (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37). Tilhneiging 

hefur verið til þess að einskorða leikinn sem námsleið við leikskólann en í aðalnámskrá 

grunnskóla er fjallað um hvernig bernskuárin séu mikilvægt æviskeið sem beri að taka 

alvarlega. Þar kemur fram að börn læra í gegnum leik og því mikilvægt að leiknum sé gert 

hátt undir höfði í grunnskóla líkt og viðgengst í leikskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

44).  

Eðlislæg forvitni barna er mikilvæg forsenda náms og því mikilvægt að viðhalda þessari 

forvitni með því að leyfa börnunum að fara sínar eigin leiðir til að læra um heiminn og læra á 

heiminn. Caroline Pratt taldi mikilvægt að gefa börnum tækifæri til að vinna úr reynslu sinni í 

gegnum leikinn sem þau sköpuðu. Pratt sagði að skólinn ætti að aðlaga sig að börnunum og 

þeirra þörfum í stað þess að börnin þyrftu að aðlaga sig að skólanum. Hún sagði að börnin 

þyrftu að hafa aðgang að efnivið sem þau gætu notað sjálf án leiðsagnar eða stjórnunar 

fullorðinna, efnivið sem lagaði sig að þörfum þeirra og þau gætu sett sitt mark á (Ásta 

Egilsdóttir, 2006, bls. 4). 

Í leik með einingakubba eflist barnið bæði líkamlega, vitsmunalega, tilfinningalega og 

félagslega auk þess sem barnið mótast sem einstaklingur. Kubbarnir hafa þá eiginleika að 

geta samþætt ýmis námssvið eins og stærðfræði, læsi, vísindi og samfélagsfræði og þar sem 

börn hafa eðlislæga þörf fyrir að setja fram og leysa vandamál eru einingakubbarnir vel til 

þess fallnir að stuðla að samþættingu námssviða (Hirsch, 1996, bls. vii, Elva Önundardóttir, 

2011, bls. 37). Auk þess ýta kubbarnir undir sköpun og framtakssemi barna þegar þau nota 

kubbana til að endurskapa sína eigin reynslu og á eigin forsendum.  

Caroline Pratt talaði um að einingakubbar hennar væru hugsaðir sem opinn efniviður 

sem hægt væri að nota á mjög fjölbreyttan hátt. Kubbarnir eru ekki hannaðir með ákveðin 

námsmarkmið sem kennarinn leggur fram í huga, heldur eiga þeir að byggja á lífi og tilgangi 

barnanna sjálfra í leiknum (Leeb-Lundberg, 1996, bls. 55). Pratt sagði að besti efniviðurinn til 

að nota samhliða einingakubbunum væri annar verðlaus efniviður. Að hennar mati var algjör 

óþarfi að láta börn fá tilbúna bíla, dýr eða annað sem þau vantaði til að dýpka leik sinn, 

heldur væri leir til dæmis mjög hentugur til að skapa dýr, málning til að mála stöðuvatn, læk 

eða götu sem þau vantaði í leikinn og viður til að skapa bíl eða flugvél. Hún sagði að 

ímyndunarafl barna væri það frjótt að þau væru ekki í neinum vandræðum með að skapa 

það sem þau vantaði úr opnum efnivið og lagði til að auk einingakubba hefðu börnin aðgang 
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að leir, blöðum, litum, málningu, pappa, efnisbútum og öðrum efnivið sem kennarinn fann til 

sem telst verðlaus (Winsor, 1996, bls. 7). 

Í leik með einingakubba tjá börn reynslu sína með því að endurbyggja byggingar, bæi, 

skóla, hraðbrautir, sundlaugar og hvað annað sem er þeim hugleikið hverju sinni. Því yngri 

sem börnin eru þeim mun einfaldari er leikurinn og tengist oft hlutverkum foreldra og 

reynslu þeirra heima og í leikskólanum. Elva Önundardóttir (2010) fjallar um leik ungra barna 

á aldrinum eins til tveggja ára þar sem tvær stúlkur nýttu reynslu sína að heiman og úr 

leikskólanum. Stúlkurnar tvær byggðu sumarbústað sem breyttist fljótlega í rúm, þaðan 

breyttist byggingin í bíl, svo aftur í rúm og að lokum í pylsu sem stúlkurnar gáfu bangsa. Að 

lokum breyttist byggingin í stórt hús þar sem þær fóru að sofa (bls. 77). Þarna sést hvernig 

ungu stúlkurnar fara víða í leik sínum en leikurinn tengist reynslu sem þær þekkja úr 

raunveruleikanum.  

Harriet Cuffaro (1996) bendir á að leikur barna með einingakubba þróist hratt. Hún segir 

frá hópi fjögurra ára barna sem hún kenndi sem byggðu hús þar sem börnin sjálf voru í 

hlutverki þeirra sem þar bjuggu. Þegar leikur þeirra og þekking á möguleikum einingakubba 

þróaðist fóru þau að velta fyrir sér fleiri smáatriðum sem þau þekktu úr sínu eigin lífi og 

þegar þau voru orðin fimm ára gömul var húsið orðið mun þróaðra. Börnin byggðu þá hús 

sem innihélt eldhús, svefnherbergi, stofu og mörg baðherbergi. Einnig var mikið lagt í 

smáatriði innan í húsinu og voru til dæmis málaðar myndir sem voru hengdar á veggina. 

Eldavél, ísskápur og vaskur voru byggð úr einingakubbum og á þau var límdur pappi sem voru 

blöndunartæki, takkar og húnar. Í húsinu bjó svo fjölskylda sem var búin til úr opnum efnivið; 

mamma, pabbi, tvær systur og lítill bróðir þeirra (bls. 80-81). Líkt og sést í þessu dæmi þróast 

leikur barnanna dýpra eftir því sem þau eldast og hugsun þeirra og reynsla dýpkar.  

Þegar börnin komast á grunnskólaaldur halda þau áfram að tjá reynslu sína í gegnum 

byggingaleikinn. En hugsunin á bak við verður þó mun flóknari eftir því sem börnin eldast og 

öðlast meiri skilning á heiminum sem þau búa í. Fleiri smáatriði bætast við byggingarnar og 

fái þau tækifæri geta þau þróað sístækkandi borgir og bæi þar sem eru jafnvel umferðarljós 

knúin af rafmagni eða batteríum, lestarkerfi og fleira sem börnin þekkja úr sínu eigin lífi 

(Cuffaro, 1996, bls. 94-95). Þannig má færa rök fyrir því að einingakubbar eru vissulega ekki 

einungis hentugur efniviður fyrir leikskólabörn heldur þróast leikurinn og ýtir 

grunnskólabörnum áfram til að deila þekkingu sinni og skilningi á veröldinni.  

Þó svo að börn eldist og byrji í grunnskóla er ekki þar með sagt að þörf þeirra til að tjá 

tilfinningar sínar og hugsanir í gegnum ímyndaðan leik hverfi. Þau hafa sömu þörf fyrir að 

endurspegla reynslu sína en hugsanir þeirra og skilningur á raunveruleikanum er orðinn 

þróaðri og því verður leikur þeirra líkari raunveruleikanum eins og fullorðna fólkið þekkir 

hann. Þau fara að geta tjáð sig í meiri mæli um málefni sem skipta máli bæði fyrir þau og 
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einnig fyrir samfélagið allt. Cuffaro segir frá einu slíku dæmi í kafla sínum í The Block book, 

þar sem hún segir frá hópi barna á grunnskólaaldri sem voru í leik með einingakubba að 

endurskapa þá þætti sem þeim fannst merkilegir í New York þar sem þau bjuggu. Börnin 

tengdu málefni sem voru í umræðunni á þeim tíma sem var mjólkurverkfall (e. milk strike) 

inn í kubbaborgina sem þau höfðu skapað. Þau könnuðu og miðluðu upplýsingum og 

hugmyndum um mjólkurverkfallið þar sem þau endursköpuðu verkfallið innan 

kubbaborgarinnar. Þó svo að þau hafi ekki fyllilega skilið hvað verkfallið gekk út á sýnir þetta 

vel hvernig börn á þessum aldri geta velt fyrir sér raunverulegum þjóðfélagsmálum sem upp 

koma í samfélaginu þeirra og tjáð það í gegnum leik sinni með einingakubbum (Cuffaro, 

1996, bls. 95).  

Börn á grunnskólaaldri eru farin að beita heimspekilegri hugsun og eru í eðli sínu ekki 

síður forvitin en yngri börn. Þau vilja rannsaka, skoða, prófa, breyta og velta fyrir sér hvað 

gerist ef … (e. they want to see what will happen if …). Á þessum aldri læra börn meira af því 

að vinna saman í hóp við leit að niðurstöðu heldur en þegar þau vinna ein. Þau rökræða, 

spyrja spurninga, eru ósammála, færa rök fyrir sínum eigin skoðunum og þurfa einnig að læra 

að virða skoðanir annarra. Í vinnu með einingakubba þegar börn leika sér og byggja út frá 

eigin reynslu skapast góður vettvangur fyrir börn til að velta fyrir sér hvað það er sem 

virkilega skiptir máli í samfélaginu (Dreier, 1996, bls. 103-104). Þar sem einingakubbar hafa 

þá eiginleika að samþætta mörg námssvið bjóða þeir upp á tækifæri til að draga leikinn upp í 

grunnskólann í auknari mæli. Þegar börn fá tækifæri til að vinna með skapandi efnivið getur 

það leitt af sér aukinn námsáhuga þar sem námið hefur þýðingu fyrir börnin. Einingakubbar 

eru tilvalinn efniviður fyrir kennara til að gefa börnum tækifæri til að læra út frá eigin 

áhugasviði og á þeirra forsendum.  

 

5.1 Stigskipt þróun í byggingaleik 

Þegar börn leika sér með einingakubba fara þau í gegnum stigskipta þróun í byggingarferlinu. 

Öll börn fara í gegnum þessa sömu þróun en hraði hennar fer þó eftir aldri barnanna. Eftir 

því sem börnin eru eldri þegar þau kynnast einingakubbum þeim mun hraðar fara þau í 

gegnum þróunina en fara þó öll sömu leið. Endurteknar athafnir barnanna gera þeim kleift 

að leysa ýmsar þrautir og þau öðlast því betri skilning á möguleikum efniviðarins á meðan 

þróun þeirra í kubbaleiknum heldur áfram í gegnum öll stigin.  

 

1. stig - Að kynnast kubbunum. Börnin kynnast kubbunum með því að bera þá á milli 

staða og stafla þeim. Ásamt því að börnin átta sig á að form kubbanna eru 

mismunandi. 
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2. stig - Byggingarferlið hefst. Börnin hlaða kubbum upp í lóðréttar byggingar eða lárétt á 

gólfið. Áberandi er hversu mikil endurtekning er í leik barnanna þar sem þau taka einn 

kubb í einu og setja hann á sinn stað. Ásamt því fara þau að uppgvöta gólf þegar þau 

leggja kubbana flata og veggi þegar þau raða þeim upp á rönd í turn.  

3. stig - Brúin. Þetta stig felur í sér að stilla tveimur kubbum upp samhliða og setja þriðja 

kubbinn ofan á. Þetta stig getur reynst börnum flókið og tekur oft nokkrar tilraunir að 

ná.  

4. stig - Afmörkun svæða. Börnin fara í þá þraut að raða kubbum þannig að þeir myndi 

afmarkað svæði. 

5. stig - Samhverfa og jafnvægi. Þekking barnanna er hér orðin það góð að þau geta farið 

að gera tilraunir með þá. Þau fara að nota fleiri kubba til að ná markmiðum sínum og 

samhverfa og mynstur bætast nú við. Endurteknar tilraunir efla stöðugt færni þeirra og 

þau vinna markvisst með burðarþol og jafnvægi til að tryggja stöðugleika bygginganna. 

6. stig - Heiti bygginga. Fram að þessu stigi hafa börn gefið byggingum sínum nöfn en þó 

hefur útlit og heiti byggingar ekki endilega farið saman. Nú fara börn að ákveða 

fyrirfram hvað eigi að byggja sem tengist svo hlutverkaleik þeirra þegar byggingu er 

lokið. 

7. stig - Hlutverkaleikurinn. Börnin dýpka hlutverkaleik sinn í gegnum kubbaleikinn þar 

sem byggingar þeirra fara að standa fyrir eitthvað ákveðið og endurspegla reynslu 

þeirra. Börnin fara einnig að sækjast í að vilja fá aukaefnivið inn í byggingarnar til að 

gera þær enn nákvæmari og líkari því sem þau eru að reyna að ná fram (Ásta 

Egilsdóttir, 2006, bls. 5-6). 

 

Bæði foreldrar og kennarar sem hafa umgengist ung börn vita að endurtekning athafna er 

mjög algeng í þroskaferli þeirra. Þegar ung börn uppgötva að láta hlut detta niður af borði og 

verða hissa, endurtaka þau athöfnina oft. Einnig þegar þau klifra upp stiga og niður aftur, 

einungis til þess að geta klifrað upp aftur. Slíkar endurtekningar eru mikilvægur þáttur í 

þroskaferli barna þegar þau eru að efla þekkingu sína á hinum ýmsu viðfangsefnum. Það 

sama á við um þróun barnanna í kubbaleiknum (Johnson, 1996, bls. 11). Svo að kubbaleikur 

barna fái að njóta sín skiptir námsumhverfið miklu máli; nægt rými og tími eru mikilvægir 

þættir svo börnin fái ríkuleg tækifæri til að uppgvöta og prófa sig áfram með einingakubba. 

 

5.2 Hlutverk kennara í leik og námi með einingakubba  

Kennarar ungra barna bera ábyrgð á að námsumhverfi þeirra sé hvetjandi og aðlaðandi 

þannig að leikur og nám fái að njóta sín, ásamt því að nægt svigrúm sé fyrir sköpun barna og 

ímyndunarafl þeirra. Í aðalnámskrá leik- og grunnskóla er tekið fram að viðfangsefnin sem 
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boðið er upp á verði að taka mið af styrkleikum og áhuga barna sem og þroska þeirra. Með 

því er stuðlað að því að börn öðlist trú á eigin getu og að þau líti jákvæðari augum á nám 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 11, 33-34; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13).  

Leikur með einingakubba byggir meðal annars á reynslu barna sem þróast áfram eftir því 

sem börnin fá lengri tíma í að meðhöndla efniviðinn. Reynslan sem þau koma með í leikinn 

kemur úr þeirra daglega lífi og nærumhverfi og eftir því sem nærumhverfið víkkar út verður 

leikur þeirra fjölbreyttari. Caroline Pratt taldi hlutverk kennarans í kubbaleik vera að leggja 

metnað sinn í að veita börnunum fjölbreytta reynslu og tækifæri til að kynnast samfélagi sínu 

(Pratt, 1990, bls. 4, 30-32). Ef barn þekkir til dæmis ekki hesthús sem stað þar sem hestar 

dvelja og matast né hvað hestur og hestvagn er, þá er gagnslaust að kynna hest og hestvagn 

fyrir börnum í leik. Pratt taldi reynsluna nauðsynlega til þess að nám færi fram í gegnum leik 

og hlutverk hins fullorðna er að stuðla að reynslu sem er viðeigandi fyrir aldur barnanna með 

samræðum og náms- og leikefni. Í leik barna koma upp margs konar spurningar og þá er það 

kennarans að búa til aðstæður þar sem barnið getur sjálft fundið svarið (Winsor, 1990, bls. 

5). 

Dewey (2000) segir að það sé mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir mikilvægi 

þess að námsumhverfið ýti undir þroska barnanna. Kennarar þurfa að geta skipulagt 

námsumhverfið svo að reynslan sem börnin öðlast í leiknum innan stofunnar leiði til þroska 

(bls. 50). Í vinnu með einingakubba er námsumhverfið mjög mikilvægur þáttur sem kennarar 

verða að huga að og skipuleggja með leik og þarfir barnanna í huga. Einingakubbar þurfa 

mikið rými og kennarinn þarf að gera ráð fyrir góðu plássi innan skólastofunnar/deildarinnar 

fyrir kubbaleik. Miðað er við að kubbasvæði eigi að taka ⅓ af gólfplássi 

stofunnar/deildarinnar og kennarinn þarf að skipuleggja svæðið þannig að öll börn sem vilja 

taka þátt í kubbaleiknum hafi pláss til þess. Hafa þarf í huga umgang barna um stofuna og 

reyna að hafa kubbasvæðið afmarkað þar sem börnin þurfa ekki að ganga í gegnum svæðið 

að óþörfu, til dæmis til að komast leiða sinna (Hirch, 1996, bls. 118).  

Þegar börn eru í leik með einingakubba geta mikil afskipti kennara truflað flæði leiksins 

sem getur dregið úr lærdómi barnanna. Í tilraun sinni sá Pratt að ef afskipti hennar af 

leiknum voru lítil sem engin þá náðu börnin miklum framförum í félagsfærni og samvinnu. 

Því taldi hún sitt hlutverk sem kennari vera að skipta sér sem minnst af leik barnanna og 

halda sig á hliðarlínunni (Hauser, 2006, bls. 60). Elva Önundardóttir (2011) komst að þeirri 

niðurstöðu í starfendarannsókn sinni í leikskóla að kennararnir töldu mikilvægt að gefa 

börnunum nægt rými og tíma til leiks með einingakubba. Þar kom einnig fram mikilvægi þess 

að nota opnar spurningar en jafnframt þurfa kennarar að vita hvenær eigi að stöðva afskipti 

af leiknum og gefa börnum tækifæri til að leita svara sjálf (bls. 88-90).  
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Í gegnum leik barna með einingakubba er stuðlað að samþættingu námsgreina og 

námssviða líkt og kom fram í rannsókn Elvu Önundardóttur. Niðurstöður hennar leiddu í ljós 

að þó að kennarar hafi verið að vinna með samfélagsfræði í gegnum einingakubba voru 

börnin þó að glíma við önnur námssvið í tilraununum sínum. Vísindalegir þættir eins og 

jafnvægi, burðarþol og stöðugleiki voru áberandi í byggingarvinnu þeirra. Börnin þurftu að 

láta ýmis form passa saman í byggingunum og eldri börn notuðu til dæmis mynstur og 

byggðu samhverfar byggingar sem dró stærðfræðina inn í byggingaleikinn. Börnin efldu 

læsisþekkingu sína með því að nota ritmál þegar þau merktu byggingar sínar og urðu 

meðvitaðri um þjónustu og hlutverk ýmissa bygginga úr þeirra eigin reynsluheimi (Elva 

Önundardóttir, 2011, bls. 99). Einingakubbar eru því tilvalinn efniviður til þess að byggja brú 

á milli leik- og grunnskóla þar sem reynsla barna af leik er mikil. Leikurinn er leið ungra bara 

til að læra á og um heiminn og mikilvægt fyrir kennarann að viðhalda eðlislægri forvitni 

barnsins því hún er forsenda alls náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 42-44).  

Líkt og komið hefur fram þurfa börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem þau 

þekkja úr fyrra námi þegar þau flytjast milli skólastiga og því henta einingakubbar vel til þess 

að samþætta marga námsþætti bæði í leik- og grunnskóla. Börnum er eðlislægt að leika sér 

og því má telja að árangursríkt væri að gefa þeim fleiri tækifæri til að læra á eigin forsendum 

og út frá eigin áhugasviði þegar í grunnskólann er komið. 

 

5.3 Samfélagið í gegnum einingakubba 

Reynsla barna verður ekki einungis til í huga þeirra né gerist hún í tómarúmi heldur eru ávallt 

aðstæður í umhverfinu sem stuðla að henni. Reynslan er allt í kringum börnin og getur hún 

verið misjöfn eftir búsetu barna en hún hefur alltaf áhrif (Dewey, 2000, bls. 50).  

Eins og áður kom fram telur Bronfenbrenner að líf barna fari fram á mörgum stöðum í 

samfélaginu, svo sem heimili þeirra, skóla, heimili vina og fjölskyldumeðlima. Samfélag 

barnanna er því síbreytilegt og stækkar eftir því sem þau eldast. Samfélagið mótar reynslu og 

líf barna þar sem nærkerfi (e. microsystem) og millikerfi (e. mesosystem) vinna saman og 

hafa áhrif á börnin og reynslu þeirra. Því má segja að kenning Bronfenbrenners falli vel að 

hugmyndum þeirra Dewey og Pratt um að skólinn sé smækkuð mynd af samfélaginu þar sem 

virkni og reynsla barna hafi áhrif á þroska þeirra (Pratt, 1990, bls. 14; Dewey, 2000, bls. 13; 

Brooker, 2008, bls. 21).   

Börn tjá sína fyrri reynslu og upplifun í gegnum frjálsan leik ásamt því að uppgvöta og 

rannsaka nýja hluti. Áhugi eins barns á viðfangsefni getur smitast yfir í hópinn sem verður til 

þess að leikurinn þróast áfram, þar getur kennarinn gripið tækifærið til þess að dýpka 

skilning barnanna og stuðlað að merkingarbærri reynslu. Þegar börn sýna sífellt meiri áhuga 

á veröldinni í kringum þau er tilvalið að fara í vettvangsferð út í samfélagið þar sem börn fá 
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tækifæri til að öðlast beina reynslu. Reynslan sem þau öðlast í vettvangsferð flyst með þeim 

aftur í skólann og leikur barnanna þróast áfram (Brody og Hirsch, 1996, bls. 66-67). Dewey og 

Pratt voru sammála um nauðsyn þess að börn fengju tækifæri til að kynnast samfélaginu sem 

þau búa í. Það er mikilvægt fyrir börn að átta sig á hvaða hlutverki fólk gegnir í samfélaginu 

og hvað þurfi að vera til staðar til að byggja það upp á farsælan hátt (Elva Önundardóttir, 

2010, bls. 9).  

Reynsla Pratt af kennslu sýndi henni að árangursríkara væri að fara með börnin í 

vettvangsferðir þar sem þau fengju sjálf að upplifa hlutina frá fyrstu hendi fremur en að lesa 

bók í leikskólanum fyrir þau. Þegar barn spurði hvert ruslabíllinn færi með ruslið, var svarið 

auðvitað heimsókn á endurvinnslustöðina. Síðar, þegar skóli Pratt var kominn á fót, urðu 

vettvangsferðir ein af mikilvægustu leiðunum í kennslunni þar sem reynsla barnanna var í 

fyrirrúmi. Yngri börnin í leikskólanum eru enn það ung að þeirra nærumhverfi sem er 

leikskólinn og umhverfið þar í kring ásamt heimili þeirra nægja til vettvangsferða. Eftir því 

sem börn eldast víkkar sjóndeildarhringur þeirra og þá færast vettvangsferðir lengra frá 

leikskólanum út í samfélagið (Pratt, 1990, bls. 32). Í vettvangsferðum þar sem börn fylgjast 

með mannlífinu myndast fjölmörg tækifæri til spurninga. Pratt taldi það ekki vera sitt 

hlutverk að spyrja spurninga fyrir börnin. Hún útskýrði fyrir fólki að heimsóknir barnanna 

væru hluti af skólaverkefnum þeirra. Hlutverk barnanna var að spyrja spurninga og nálgast 

þær upplýsingar sem þau vantaði. Þegar í skólann var komið túlkuðu börnin reynslu sína í 

gegnum leik með einingakubba. Flest byggðu á því sem þau sáu og heyrðu þar sem ung börn 

eiga auðveldara með að koma hugsunum sínum í verk frekar en orð, önnur byggðu á svörum 

sem þau öfluðu sér (Pratt, 1990, bls. 42-43).  

Dreier (1996) fjallar um hvernig grunnskólabörn geta unnið með einingakubba í 

tengslum við samfélagsfræði. Á þessum aldri hafa þau aflað sér dýpri þekkingar á 

samfélagslegum málum sem varða þeirra eigið líf og geta því tengt sína reynslu enn betur inn 

í kubbaleikinn. Börn í 2. bekk byggðu Kubbaborg eftir fyrirmælum kennara síns og á 

samræðum þeirra má sjá hvernig börnin eru á þessum aldri farin að velta fyrir sér 

raunverulegum þáttum sem viðkoma samfélaginu. Þau veltu fyrir sér hvaðan fólk fær 

peninga til að lifa; kaupmaðurinn fær peninga fyrir það að selja vörur en það vafðist fyrir 

þeim hvernig til dæmis kennari eða lögreglumaður fengi peninga. Þau veltu einnig fyrir sér 

hvað það er í samfélaginu sem skiptir virkilega máli til að tryggja lífsgæði einstaklinga, hvort 

það væru bensínstöðvar, söfn eða búðir (Dreier, 1996, bls. 105-107). Börnin sýna þarna að 

þau eru farin að hugsa á heimspekilegri hátt um samfélagið sem þau búa í og færa rök fyrir 

því hvað það er sem skiptir raunverulega máli og hvað ekki. 
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5.4 Stærðfræði í leik með einingakubbum 

Stærðfræði er ein mikilvægasta námsgreinin sem börn læra á námsárum sínum. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að stærðfræði eigi að kenna í 800 mínútur á yngsta stigi 

í hverri viku og fær hún þriðja mesta vægið í kennslu ungra barna á eftir íslensku, íslensku 

sem annað tungumál, íslensku táknmáli og list- og verkgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 52).  

Í daglegu starfi í leikskóla er ekki líklegt að börn verði vör við hugtakið stærðfræði en þau 

vinna þó með stærðfæðileg hugtök og efla rökhugsun í gegnum leik sinn með fjölbreyttum 

efnivið. Í aðalnámskrá leikskóla kemur stærðfræði aðeins einu sinni fyrir. Þar er fjallað um að 

skapa eigi börnum aðstæður svo þau fái tækifæri til að vinna með og velta vöngum yfir 

ýmsum stærðfræðilegum viðfangsefnum. Börn þurfa að fá tækifæri til að læra um tölur, tákn 

og mynstur í gegnum skapandi efnivið sem höfðar til þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 44). Bandarísku samtökin um menntun ungra barna (National Association for the 

Education of Young Children) telja að mikilvægt sé að leggja grunninn að 

stærðfræðiþekkingu barna snemma og veita börnum hágæða og aðgengilega 

stærðfræðimenntun sem veitir þeim viðeigandi áskoranir. Þetta telst vera mikilvægur 

grunnur fyrir komandi stærðfræðinám (NAEYC, 2010, bls. 1).  

Leeb-Lundberg (1996) telur að þegar börn byggja með einingakubbum byrji þau að 

öðlast skilning á ýmsum stærðfræðilegum hugtökum eins og samanburði, flokkun, 

rýmisgreind og mælingum. Í kubbaleik þurfa börn að tileinka sér ákveðna hugsun þar sem 

þau þurfa að vera meðvituð um hversu marga kubba þau þurfa og hversu mikið pláss þau 

þurfa. Þau byrja að þekkja muninn á hæð, breidd, þyngd, lögun og hugtökunum meira og 

minna (bls. 40-41).  

Byggingaleikur eflir marga færniþætti hjá börnum þar sem þau bæta við orðaforða sinn 

og þróa hugmyndir í gegnum samræður sínar í leik við önnur börn. Byggingaleikur veitir 

börnum tækifæri til að efla stærðfræðinám sitt þar sem þau nota ólík form og prófa sig 

áfram og það breytist og þróast með hækkandi aldri. Þá fara byggingar að líkjast fyrirbærum 

og hlutum í umhverfinu. Mikilvægt er að börn fái að byggja frjálst með ýmis konar efnivið og 

þá þarf kennarinn að vera til staðar, styðja þau og ræða við þau um byggingar þeirra 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 70-71). 

Eins og bent var á hér að framan er hönnun einingakubbanna engin tilviljun og eru þeir 

meðal annars hannaðir til þess að ýta undir stærðfræðihugsun barnanna. Grunnkubburinn er 

14 cm á lengd, 7 cm á breidd og 3,5 cm þykkur. Það þýðir að breidd hans er helmingur af 

lengd hans og þykkt hans er helmingur af breidd hans. Flestir af hinum einingakubbunum eru 

tengdir grunnkubbnum á einhvern hátt. Til dæmis er hægt að leggja saman tvo hálfkubba og 

þá eru þeir samanlagt jafnlangir, breiðir og þykkir og grunnkubburinn. Í kubbasettinu eru 
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þríhyrningar, ferningur, sívalningar, ferhyrningar, bogar og fleiri form sem tengjast 

stærðfræðinni og börnin fá tækifæri til að prófa sig áfram með að setja saman form til að 

mynda önnur form. Ef settir eru til dæmis saman tveir þríhyrningar verður til hálfur 

grunnkubbur og þar af leiðandi verða fjórir þríhyrningar sem settir eru saman jafnlangir, 

breiðir og þykkir og grunnkubburinn. Í settinu er haft takmarkað magn af stærri kubbum svo 

að börnin þurfi sjálf að leita leiða til að finna lausnir ef þau vantar vissa kubba í byggingar 

sínar. Þannig þurfa þau að beita rökhugsun sinni og finna út hversu marga öðruvísi kubba 

þau þurfa til að fá þann kubb sem þau vantar hverju sinni (Leeb-Lundberg, 1996, bls. 55). 

Í stærðfræðinámi barna á yngsta stigi í grunnskóla þurfa kennarar að veita þeim 

fjölbreytt verkfæri sem hjálpa þeim að öðlast skilning á reglum, hugtökum og vinnubrögðum 

stærðfræðinnar. Áþreifanleg verkfæri og líkön gera það að verkum að nemendur skilja 

stærðfræðina betur þegar þeir fá tækifæri til að handleika efniviðinn og nýta hann til að 

leysa stærðfræðileg verkefni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 218). Fyrri hugmyndir um 

hvað felist í árangursríku stærðfræðinámi ungra barna þar sem áhersla var lögð á að kynna 

reglur, aðferðir og reiknirit fyrir nemendum eru á undanhaldi. Áhersla er nú lögð á að skoða 

vandamál sem upp koma með börnunum og setja upp þrautir og aðstæður þar sem ýmis 

sjónarhorn eru dregin fram. Þá breytist hlutverk nemenda úr því að sitja og hlusta á 

kennarann í það að leysa og skilja vandamál í samvinnu við aðra þannig að þeir fái tækifæri 

til að ígrunda viðfangsefnið til þess að skilningur þeirra dýpki (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 

66-67). 

 Einingakubbar eru efniviður sem börn geta handleikið í verkefnum tengd stærðfræðinni 

og mörg tækifæri gefast til að byggja upp hugtakaskilning. Leeb-Lundberg (1996) telur að í 

gegnum stærðfræði öðlist börn hæfni til að bera hluti saman hver við annan sem er 

mikilvægur hluti af því að andlegur og vitrænn þroski barna eflist. Því mega kennarar ekki 

ofmeta eða vanmeta það sem gerist vitsmunalega hjá börnum þegar þau eru í kubbaleik (bls. 

36-37). Leikur með einingakubba býður upp á fjölmörg tækifæri til stærðfræðilegra 

viðfangsefna þar sem börnin leysa vanda, til dæmis að láta byggingu halda jafnvægi. Í 

gegnum leik vinna börnin og gera ýmsar tilraunir til að öðlast skilning og nýja þekkingu. Gildi 

byggingaleiks fyrir börn er að hann býður upp á góð tækifæri til stærðfræðináms þar sem 

börn nýta reynslu sína um samsetningu hluta sem leggur grunn að víðtækum 

hugtakaskilningi. Einnig endurgera börn byggingar og hluti ásamt því að skapa eigin verk þar 

sem þau nota ýmis mynstur og samhverfur og fá tilfinningu fyrir formum og stærðum. Börn 

þróa þekkingu sína og ná valdi á hugtökum með endurtekningum í leik sem þau geta nýtt 

áfram (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 71). 
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5.4.1 Frágangur og stærðfræðinám 

Pratt (1990) taldi mikilvægt að sýna leik barna virðingu með því að gefa til kynna nokkru áður 

en að honum eigi að ljúka að þau þurfi að huga að frágangi. Jafnframt fjallaði hún um að 

hægt væri að stuðla að góðum anda í tiltekt með því að kennarinn taki þátt í frágangi 

kubbanna þar sem börnin sjá frágang oft sem óyfirstíganlegt verkefni (bls. 69-70). Til þess að 

ýta enn frekar undir hugsun barnanna um stærðfræðileg hugtök í leik með einingakubba eru 

ýmsir frágangsleikir sem hægt er að nýta þegar leiknum lýkur. Þegar að tiltekt kemur getur 

kennarinn falið börnunum ýmis fjölbreytt verkefni sem ýta undir stærðfræðilega hugsun. 

Mikilvægt er að gera fráganginn að leik og til þess getur kennarinn farið ýmsar leiðir. Þessar 

leiðir geta til dæmis falið í sér umræðu um lögun, fjölda, stærð eða reikningsaðgerðir en hafa 

ber í huga að kennarinn verður að taka mið af getu og þroska barna hverju sinni (Ásta 

Egilsdóttir, 2006, bls. 7). Sem dæmi er hægt að gefa börnunum verkefni eins og: 

 

• Viltu finna alla þríhyrningana? 

• Hvaða kubb finnur þú sem er minnstur? 

• Hvaða kubbur skildi vera stærri en þessi? (Kennari heldur á kubb í hendinni og sýnir 

barni). 

• Hvaða kubbur er helmingi minni en þessi? 

• Getur þú fundið sex kubba? 

• Hvar eru fleiri en fjórir kubbar ? 

 

Að lokum þegar megnið af kubbunum eru komnir á sinn stað mætti spyrja börnin erfiðari 

spurninga sem fela í sér deilingu, frádrátt eða samlagningu. Hægt væri að spyrja: „Hvernig er 

hægt að skipta þessum kubbum jafnt á milli ykkar?“ Líkt og kom fram er mjög mikilvægt að 

miða þessa leiki út frá þroska barnanna hverju sinni (Cuffaro, e.d.). Pratt (1990) lýsir dæmi 

þar sem góður leikur þróaðist út frá tiltekt hjá sex ára gömlum nemendum hennar. Börnin 

voru búin að hlaða mörgum kubbum upp og búa til stórt skip sem þau ýttu upp að skápnum. 

Þar affermdu þau skipið og skiptu sér í hlutverk þeirra sem sáu um að stýra skipinu og þeirra 

sem sáu um að afferma kubbana af skipinu yfir í hillurnar. Þeir sem sáu um að afferma skipið 

kölluðu á hina „komdu inn að bryggjunni“ og Pratt talaði um að stofan væri full af lífi og leik 

þar sem heyrðust bátshljóð og flautur. Þetta sýnir hvernig börn geta búið til merkingarbæran 

leik úr þeim aðstæðum sem þeim eru gefnar, þarna voru þau að taka saman en til þess að 

gera tiltektina bærilegri gerðu þau leik úr henni (bls. 69). 
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6 Samantekt og umræður 

Þó svo að flest börn hafi gengið í leikskóla þá eru það stór tímamót í lífi þeirra þegar þau 

flytjast yfir í grunnskóla. Breytingarnar sem börnin ganga í gegnum á þessum þáttaskilum 

hafa ekki einungis áhrif á þau sjálf heldur einnig á fjölskyldu þeirra sem fer með barninu í 

gegnum breytingarnar. Jóhanna Einarsdóttir (2007) kannaði viðhorf foreldra til skólabyrjunar 

barna sinna þar sem margir þeirra greindu frá áhyggjum við þessi stóru tímamót (bls. 147-

149). Bronfenbrenner fjallaði um mikilvægi þess að líta á barnið sem eina heild út frá 

félagslegu, menningarlegu og sögulegu samhengi auk umhverfisþátta. Hann talaði um 

mikilvægi þess að gott samspil væri milli kerfa sem tengjast barninu og þá sérstaklega milli 

nærkerfis (e. microsystem) og millikerfis (e. mesosystem). Þessi tvö kerfi eru næst barninu og 

fela meðal annars í sér samskipti milli heimilis og skóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 77; 

Brooker, 2008, bls. 21). Þau hugtök sem lýsa þáttaskilum sem best eru samfella og rof. 

Samfella verður þegar flutningur verður órofin heild þar sem börnin fá tækifæri til að fást við 

viðfangsefni sem þau kannast við af fyrra skólastigi. Rof verður hins vegar þegar reynsla 

barnanna verður ekki samfelld heild og þau fá ekki tækifæri til að byggja námið sem þau fást 

við í grunnskólanum á fyrri reynslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 14-15). 

Börn sem upplifa jákvæða byrjun í grunnskóla eru líklegri til að líta skólann jákvæðum 

augum og farsæl samfella milli skólastiga stuðlar að betra námsgengi og félagsfærni til lengri 

tíma (Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 15; Dockett og Perry, 2003, bls. 171-172; Dockett og 

Perry, 2007, bls. 3). Samkvæmt aðalnámskrám bæði leik- og grunnskóla er fjallað um hvernig 

skólaganga barna eigi að mynda samfellda heild þar sem þau eiga að fá tækifæri til að byggja 

ofan á fyrri þekkingu og fást við viðfangsefni sem þau þekkja úr fyrra námi (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 50; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 74-75). Kennarar beggja 

skólastiga þurfa því að vera meðvitaðir um það starf sem fram fer á báðum stöðum til að 

geta stuðlað að farsælli samfellu. Hafa ber í huga að innri og ytri umgjörð þessara tveggja 

stofnana eru töluvert ólík samkvæmt ýmsum rannsóknum þar sem stærð skólanna er ólík 

auk þess sem félagslegt umhverfi og námskröfur breytast (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 

65; Brooker, 2008, bls. 86; Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 170). Gerður G. Óskarsdóttir 

(2012) bendir hins vegar á í rannsóknum sínum að nú í seinni tíð sé samfella milli 

skólastiganna orðin meiri en talin var og umgjörð þessara skólastiga orðin töluvert lík (bls. 

145-149). Má því velta fyrir sér hvort leikskólinn sé í raun að færast nær grunnskólanum í 

tengslum við starfshætti og þá sérstaklega á elsta árinu í leikskólanum eða grunnskólinn 

jafnvel að færast nær starfsháttum leikskólans með auknum áherslum á leik og skapandi 

starf.  

Barnæskan er talin mikilvægt tímabil fyrir nám og þroska barna en áður var frekar litið á 

barnæskuna sem undirbúning fyrir fullorðinsárin. Fyrstu árin eru nú talin vera hluti af 
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ævimenntun einstaklinga sem mótar þau til framtíðar. Færst hefur í aukana að rannsóknir 

með börnum séu notaðar til að fá fram sjónarhorn þeirra sjálfra á þessu tímabili. Börn eru 

sérfræðingar í eigin lífi og skoðanir þeirra og viðhorf ber að taka alvarlega. Það er því eitt 

mikilvægasta hlutverk allra þeirra sem vinna með ungum börnum að hlusta á raddir þeirra og 

gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á eigið nám (Brooker, 2008, bls. 96; Clark og Moss, 2001, 

bls. 6). Þær leiðir sem kennarar geta farið til að ná fram röddum barna eru margar, má nefna 

til dæmis teikningar, ljósmyndir og viðtöl. Með því fá börnin tækifæri til að láta í ljós hvað 

það er sem skiptir þau máli við flutninginn milli skólastiganna. Í rannsóknum hefur komið 

fram að börn telja það skipta höfuðmáli að eiga vin eða þekkja einhvern í skólanum þegar 

þau hefja grunnskólagöngu. Þetta getur stuðlað að jákvæðari sýn á skólann, betra námsgengi 

og betri líðan í skólanum (Dockett og Perry, 2005, bls. 4-11; Dockett og Perry, 2007, bls. 54).  

Líkt og komið hefur fram eru þessi tímamót stór í augum barna og geta þau haft 

tilfinningaleg áhrif á þau þar sem sum hver upplifa blendnar tilfinningar. Þau eru spennt að 

byrja í grunnskóla því þá teljast þau vera orðin stór en sum geta þróað með sér kvíðaeinkenni 

ef þáttaskilin ganga ekki nægileg vel fyrir sig. Hlutverk kennara á þessum tímamótum er því 

mikilvægt og byggir að miklu leyti á góðum samskiptum milli leik- og grunnskólakennara. 

Kennarar þurfa að stuðla að því að börn fái tækifæri til þess að kynnast nýju umhverfi í 

grunnskólanum og fái tilfinningu fyrir því sem koma skal í námi þeirra. Með góðri samvinnu 

geta kennarar stuðlað að jákvæðum þáttaskilum og skólabyrjun (Broström, 2018, bls. 6-7). 

Þegar börn flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla eiga þau að fá tækifæri til að fást við 

viðfangsefni sem þau þekkja úr fyrra námi og nota efnivið sem stuðlar að því að börnin byggi 

nám sitt á fyrri reynslu. Hafa ber í huga að börnin eiga að fá tækifæri til að byggja ofan á þá 

þekkingu sem þau hafa aflað sér í leikskóla þegar í grunnskólann er komið en ekki vera að 

fást við sömu viðfangsefni. Einingakubbar eru efniviður sem mörg börn hafa reynslu af úr 

leikskóla og þeir henta börnum á breiðu aldursbili. Caroline Pratt hannaði einingakubbana og 

eru þeir flokkaðir sem opinn efniviður þar sem sköpunarþrá, áhugi og reynsla barnanna 

ræður för í leik þeirra. Pratt hafði, líkt og John Dewey, ekki trú á hefðbundnum 

kennsluaðferðum þar sem kennarinn matar börnin af fróðleik. Hún vildi að þau fengju að 

prófa sig áfram og gera mistök sem hægt væri að læra af og vildi hanna efnivið sem ýtti undir 

sköpunargleði barnanna. Hún hannaði því einingakubbana með það í huga að börnin hefðu 

aðgang að opnum efnivið þar sem þau gætu skapað út frá sinni persónulegu reynslu. Í leik 

með einingakubba er engin ein rétt útkoma heldur þróa börnin leikinn áfram að útkomu sem 

þau vilja fá út úr leiknum sjálf. Í leik með einingakubba eflir barn líkamlega, vitsmunalega, 

tilfinningalega og félagslega þætti auk þess sem barnið eflist sem einstaklingur. Í 

kubbaleiknum þurfa þau að leysa vandamál og nýta framtakssemi sína til að ná þeim 
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markmiðum sem þau stefna að (Hauser, 2006, bls. 25-26; Hirsch, 1996, bls. vii; Leeb-

Lundberg, 1996, bls. 55).  

Þegar börn leika sér með einingakubba skapa þau út frá eigin reynslu og leikurinn þróast 

áfram eftir því sem börnin eldast og sjóndeildarhringur þeirra og sýn þeirra á samfélagið 

víkkar. Eftir því sem börnin verða eldri og öðlast meiri reynslu fara að birtast fleiri smáatriði í 

vinnu þeirra með einingakubba og hugsun þeirra þróast og dýpkar. Þegar börnin eru komin 

upp í grunnskólann halda þau áfram að tjá reynslu sína í gegnum leikinn en hugsunin á bak 

við leikinn þróast mikið og þau fara að öðlast meiri skilning á heiminum sem þau búa í 

(Cuffaro, 1996, bls. 80-95). Dreier (1996) nefnir að börn á grunnskólaaldri vilja rannsaka og 

prófa og á þessum aldri læra börn meira af því þau vinna saman í hóp fremur en ein. Því 

þurfa þau að rökræða og færa rök fyrir sínum eigin skoðunum ásamt því að læra að virða 

skoðanir annarra (bls. 103-104). Dewey (2000) leit á skólann sem smækkaða mynd af 

samfélaginu og lagði áherslu á virkni barna, samvinnu þeirra og félagasamskipti. Hann taldi 

samskipti meðal barna þar sem þau vinna náið með öðrum fela í sér dýrmætan lærdóm því 

þar þróa þau með sér samkennd, læra að setja sig í spor annarra og læra af öðrum (Dewey, 

2000, bls. 12-13; Waks, 2017, bls. 15-16).  

Þar sem einingakubbar eru opinn efniviður sem hentar breiðu aldursbili eru möguleikar 

þeirra fjölmargir í að samþætta námssvið skólanna. Má í því samhengi nefna til dæmis 

samfélagsfræði og stærðfræði. Þegar börn byggja leik sinn með einingakubba á reynslu sinni 

uppgötva þau og rannsaka fjölbreytta hluti sem tengjast þeirra eigin lífi. Eðlislæg forvitni og 

áhugi er grundvöllur fyrir námi ungra barna og taldi Pratt vera árangursríkara að börnin 

fengju tækifæri til að upplifa hlutina frá fyrstu hendi en ekki í gegnum skólabækur. Þegar 

áhugi barnanna á veröldinni vex er tilvalið að fara með þau í vettvangsferðir út í samfélagið 

þar sem þau öðlast beina reynslu. Eftir því sem börnin verða eldri víkkar sjóndeildarhringur 

þeirra og vettvangsferðir færast frá leikskólanum og lengra út í samfélagið (Brody og Hirsch, 

1996, bls. 66-67; Pratt, 1990, bls. 32). Þegar börn komast á grunnskólaaldur fara þau í 

auknum mæli að öðlast aukinn skilning á samfélagslegum málum eins og til dæmis hvernig 

fólk aflar tekna og hvað það er sem skiptir raunverulega máli til að byggja upp gott samfélag 

(Dreier, 1996, bls. 105-107). Það er kjörið að fara í vettvangsferðir til að gera börnum kleift 

að öðlast beina reynslu af samfélagi sínu og líkt og Dewey (2000, bls. 50) benti á þá verður 

reynsla barna ekki aðeins til í huga þeirra né gerist hún í tómarúmi. Það eru ávallt aðstæður í 

umhverfinu sem ýta undir reynslu barnanna af heiminum.  

Stærðfræði er ein mikilvægasta námsgreinin sem börn læra á námsárum sínum og 

mikilvægt að leggja grunninn snemma með því að bjóða börnum í leik- og grunnskóla upp á 

skapandi efnivið sem ýtir undir rökhugsun og hugtakaskilning þeirra (NAEYC, 2010, bls. 1; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 44). Einingakubbarnir eru hannaðir meðal annars til að ýta 
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undir stærðfræðilega hugsun barna og í gegnum kubbaleik öðlast þau skilnining á 

stærðfræðilegum hugtökum eins og samanburði, flokkun, rýmisgreind og mælingum. 

Grunnkubburinn er hannaður þannig að breidd hans er helmingur af lengd hans og þykkt 

hans er helmingur af breidd hans. Flestir kubbarnir í settinu ganga upp í grunnkubbinn að 

einhverju leyti og börnin þurfa að beita rökhugsun sinni til að finna út hvernig byggingar 

ganga upp. Þegar börnin vantar til dæmis vissan kubb þurfa þau að finna út hvaða kubba þau 

geta lagt saman til að nota í staðinn fyrir þann sem vantar (Leeb-Lundberg, 1996, bls. 40-41, 

55).  

Grunnskólabörn þurfa að fá tækifæri til að beita fjölbreyttum verkfærum og ýmsum 

efnivið til að öðlast skilning á reglum, hugtökum og vinnubrögðum stærðfræðinnar. 

Einingakubbar eru vel til þess fallnir að veita nemendum tækifæri til að öðlast þann skilning 

vegna stærðfræðilegra eiginleika þeirra. Leikur með einingakubba veitir börnum fjölmörg 

tækifæri til að glíma við stærðfræðileg viðfangsefni, svo sem að leita lausna og gera tilraunir. 

Auk þess spyrja börnin sig spurninga og leysa vandamál á þeirra eigin forsendum í gegnum 

leik sinn. Einnig er hægt að fara í ýmsa leiki með börnunum þegar þau taka kubbana saman 

til að ýta enn frekar undir hugtakaskilning þeirra og stærðfræðilega hugsun. Kennarinn getur 

stuðlað að því að tiltektin verði að leik þar sem börnin fá fjölbreytt verkefni sem ýta undir 

stærðfræðilega hugsun á skemmtilegan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 37; 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 218; Ásta Egilsdóttir, 2006, bls. 7).  

Hlutverk kennarans í tengslum við einingakubba er fjölbreytt. Þegar einingakubbar eru 

annars vegar þarf kennarinn að vera meðvitaður um hvernig hann skipuleggur 

námsumhverfið í kringum kubbana því þeir þurfa mikið rými innan stofunnar svo leikurinn 

geti þróast áfram hjá börnunum. Pratt taldi of mikil afskipti kennara af leik barnanna draga 

úr lærdómi þeirra og hún segir að þegar kennari heldur sig til hlés í leik barna eflist börnin 

enn frekar í samskiptum og samvinnu (Hauser, 2006, bls. 60). Hún taldi spurningar kennara 

skipta höfuðmáli þegar stuðla ætti að framförum í leik barnanna. Kennarinn þarf að vita 

hvernig spurninga er árangursríkast að spyrja til að geta búið til nýtt vandamál fyrir börnin til 

að leysa og mikilvægt er að taka mið af þroska barnanna hverju sinni (Leeb-Lundberg, 1996, 

bls. 58-59).  

Reynsla og áhugi barna skín í gegnum leik með einingakubba sem er einstaklingsbundinn 

eftir þroska þeirra. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nám barna á grunnskólaaldri 

þarf að taka mið af getu, hæfileikum, þroska og áhugasviði hvers og eins. Einingakubbar eru 

því tilvalinn efniviður til þess að koma í veg fyrir að rof myndist í flutningi barna á milli leik- 

og grunnskóla þar sem mörg börn þekkja einingakubba úr leikskóla. Mikilvægt er að gera 

leiknum hátt undir höfði í grunnskóla líkt og tíðkast í leikskólanum þar sem börnin læra á og 

um heiminn í gegnum leik. Hlutverk kennarans er því að taka mið af fyrri reynslu barna með 
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því að gera leiknum ætíð hátt undir höfði bæði í leik- og grunnskóla (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 42-44). 
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7 Lokaorð 

Flutningur frá leikskóla yfir í grunnskóla markar stór tímamót í lífi barna og fjölskyldna þeirra. 

Nám barna á að mynda samfellda heild og mikilvægt að kennarar beggja skólastiga leggi 

metnað sinn í að mynda farsæla samfellu milli leik- og grunnskóla. Börn eiga að fá tækifæri til 

að fást við viðfangsefni sem þau þekkja af fyrri skólastigum og því mikilvægt að kennarar leik- 

og grunnskóla hafi aðgang að efnivið sem hentar breiðu aldursbili og gefur börnum tækifæri 

til að byggja ofan á fyrri þekkingu 

Í þessari greinagerð hefur verið fjallað um möguleika einingakubba á mótum leik- og 

grunnskóla og var markmið okkar að sýna hvernig þeir geta stuðlað að farsælli samfellu milli 

skólastiganna.  

Leikur er helsta námsleið ungra barna og mikilvægt að gera leiknum hátt undir höfði 

bæði í leikskóla og grunnskóla. Börn leika sér af fúsum og frjálsum vilja og í gegnum leikinn fá 

þau tækifæri til að tjá tilfinningar sínar, skoðanir, efla félagasamskipti og læra að setja sig í 

spor annarra. Þó að börn flytjist yfir í grunnskóla glata þau ekki eðlislægri þörf sinni fyrir að 

rannsaka, skapa og leika sér og því mikilvægt að þau fái tækifæri til að efla vitsmunaþroska 

sinn í gegnum efnivið sem vekur áhuga þeirra. Að okkar mati eru einingakubbar kjörinn 

efniviður til að nota bæði í leik- og grunnskóla og henta þeir því mjög vel til að stuðla að 

farsælli samfellu milli skólastiganna.  

Einingakubbar nýtast vel til að samþætta námssviðin og í kubbaleik skapast tækifæri til 

að efla þekkingu barnanna á stærðfræði, læsi, samfélagsfræði og vísindum. Hlutverk 

kennarans er margþætt og hann verður að skipuleggja námsumhverfið með gildi 

kubbaleiksins í huga. Kennarinn þarf að skapa tíma og rými svo leikur barnanna með 

einingakubba geti þróast áfram eftir þeirra áhuga og vilja til að skapa. Þó svo að kennarinn sé 

mikið á hliðarlínunni í leik með einingakubba er hlutverk hans samt sem áður þýðingarmikið. 

Mikilvægt er að kennarinn sé virkur í að spyrja opinna spurninga og beita virkri hlustun þegar 

börnin eru að leika með kubbana svo leikurinn þróist í rétta átt og börnin staðni ekki. Þegar 

börn eru í leikskóla einkennist leikur þeirra af viðfangsefnum og reynslu úr þeirra eigin lífi 

eins og til dæmis teiknimyndum og heimilislífi þeirra sjálfra. Eftir því sem börnin eldast 

þróast leikurinn áfram þar sem sjóndeildarhringur þeirra víkkar og reynsluheimurinn 

stækkar. Einingakubbar hætta því ekki að hafa gildi innan leiks barnanna þó þau eldist heldur 

þróa þau leikinn eftir sinni eigin reynslu. 

Með þessari greinargerð og handbókinni sem henni fylgir vonumst við til að sýna fram á 

gildi einingakubba og þá sérstaklega með tilliti til þess að byggja á fyrri reynslu og námi barna 

þegar þau flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla. Að okkar mati er nauðsynlegt að kennarar 

sem hyggjast vinna með einingakubba hafi gott verkfæri í höndunum til að geta unnið 

markvisst starf og öðlist þekkingu á öllum þeim möguleikum sem kubbarnir hafa upp á að 
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bjóða. Því fannst okkur tilvalið að útbúa handhæga handbók sem kennarar gætu leitað í til að 

finna ýmsar hagnýtar upplýsingar. Við vonumst til að þessi handbók geti nýst kennurum á 

báðum skólastigum og veiti þeim öryggi þegar þeir byrja að vinna með einingakubba.  
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