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Inngangur 

Flutningur barna úr leikskóla yfir í grunnskóla eru stór 

tímamót í lífi þeirra og fjölskyldna þeirra. Skólaganga 

barna á að mynda samfellda heild þar sem reynsla og 

nám af fyrra skólastigi nýtist þeim á því næsta. Til þess 

að mynda farsæla samfellu milli skólastiga þurfa börnin 

að fá tækifæri til þess að fást við viðfangsefni sem þau 

þekkja og byggja þannig ofan á fyrri þekkingu sína.  

Einingakubbar Caroline Pratt eru trékubbar sem 

flokkaðir eru sem opinn efniviður og hafa þá eiginleika 

að geta samþætt ýmis námssvið. Kubbarnir nýtast 

börnum á bæði leik- og grunnskólaaldri og henta því 

vel til þess að mynda samfellu milli þessara skólastiga. 

Í þessari handbók verður gerð grein fyrir þeim leiðum 

sem leik- og grunnskólakennarar geta farið til þess að 

auðvelda börnunum þáttaskilin þegar þau flytjast milli 

skólastiga og auk þess fjallað um hvernig hægt er að 

nálgast sjónarhorn barnanna á þáttaskilunum. Börn 

eru sérfræðingar í eigin lífi og hafa skoðanir á námi 

sínu sem kennurum ber að taka alvarlega.  Þess 

vegna er mikilvægt að fá þeirra sjónarhorn  
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fram í tengslum við þáttaskilin  og hvað það er sem 

skiptir börnin sjálf mestu máli á þessum tímamótum. 

Í framhaldi af því verður fjallað um gildi einingakubba 

fyrir börn auk þess sem sagt verður frá stigskiptri 

þróun sem börn fara í gegnum í tengslum við leik með 

einingakubba. Komið verður inn á hvernig hægt er að 

samþætta ýmis námssvið með kubbunum auk þess 

sem fjallað verður um hlutverk kennarans í leik með 

einingakubba. Farið verður sérstaklega í hvernig er 

hægt að vinna með samfélagsfræði og stærðfræði í 

tengslum við einingakubba auk þess sem sagt verður 

frá nokkrum áhugaverðum frágangsleikjum sem ýta 

undir stærðfræðihugsun barnanna.  

Þessi handbók er ætluð kennurum bæði á leik- og 

grunnskólastigi sem hjálpargagn í vinnu með 

einingakubba. Markmiðið með handbókinni er að sýna 

hvernig einingakubbar geta nýst bæði leik- og 

grunnskólabörnum og hjálpað við að mynda farsæla 

samfellu milli skólastiganna. Það er von okkar að 

handbókin nýtist kennurum beggja skólastiga vel.  
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Farsæl samfella á milli skólastiga 

Hvernig tekst til við að mynda farsæla samfellu milli 

skólastiga getur haft áhrif á námsgengi og félagsfærni 

barnanna þegar í grunnskólann er komið. Börn sem 

upplifa skólabyrjunina sem jákvætt tímabil eru líklegri 

til að hafa meiri trú á eigin námsgetu og líta svo á að 

skólinn gegni mikilvægu hlutverki. Bernskan er 

viðurkennt tímabil í lífi einstaklings og litið er á börn 

sem sérfræðinga í eigin lífi. Eitt af meginmarkmiðum 

kennara beggja skólastiga er að gefa börnum tækifæri 

til að hafa áhrif á eigið nám og ná fram þeirra eigin 

hugmyndum um líf sitt og nám.  
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Samstarf leik– og grunnskólakennara 

Til þess að nám barna geti myndað samfellda heild er 

mikilvægt að kennarar beggja skólastiga þekki 

starfshætti hvorra annarra. Kennarar leik- og 

grunnskóla þurfa að vera í góðum samskiptum svo að 

þáttaskilin gangi vel og barnið fái tækifæri til að 

kynnast umhverfi og starfsemi grunnskólans.  

Dockett og Perry (2005, bls. 4-11) settu fram nokkrar 

áhrifaríkar aðferðir sem hægt er að nota til að nálgast 

sjónarhorn barna í tengslum við þáttaskilin:  

 ljósmyndir: gefa börnum tækifæri til að fara í 

grunnskólann með myndavél og taka mynd af því 

sem þeim finnst áhugavert, spennandi eða 

jafnvel kvíðvænlegt, 

 teikningar barna: geta gefið kennurum 

vísbendingu um sjónarhorn þeirra, 

 viðtöl og samræður: þar sem börn geta fengið 

tækifæri til að fjalla um það sem skiptir þau máli í 

tengslum við þáttaskilin. 
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Brostöm (2018, bls. 6-7) telur upp nokkra góða punkta 

fyrir kennara beggja skólastiga til að hafa í huga í 

tengslum við þáttaskilin: 

 að barnið fái tækifæri til þess að heimsækja 

frístundina og grunnskólann með foreldrum 

sínum, 

 skólahópar séu myndaðir þar sem börn fá 

tækifæri til að taka þátt í verkefnum sem hafa 

ákveðin námsmarkmið, 

 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, 

 að börn og leikskólakennarar fái tækifæri til að 

taka þátt í kennslustundum fyrir þáttaskilin. 
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Einingakubbar Caroline Pratt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Pratt fæddist árið 1867 og var kennari að 

mennt. Hún hafði ekki trú á hefðbundnum 

kennsluháttum og vildi að börnin fengju tækifæri til að 

fá að prófa sig áfram, upplifa, gera mistök og læra af 

þeim í stað þess að sitja kyrr í stólum og fá upplýsingar 

mataðar frá kennaranum. Pratt leit á skólann sem 

(Play and playground encyclopedia, e.d.) 
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smækkaða mynd af samfélaginu og reynslan sem 

börnin öðluðust í skólanum undirbjó þau undir lífið utan 

hans. Að hennar mati átti kennarinn að vera til staðar 

fyrir börnin, ekki stýra þeim í þekkingarleit sinni. Hún 

hafði mikla trú á leiknum sem námsleið og vildi skapa 

efnivið sem ýtti undir sköpunargleði barnanna með það 

að leiðarljósi að þau nýttu reynslu sína í leiknum. Hún 

vildi hanna efnivið sem myndi vera svo sveigjanlegur 

að hann aðlagaði sig auðveldlega að leik barnanna og 

því hannaði hún einingakubbana árið 1913. 

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 í huga sem kennarinn leggur 

fram, heldur eiga þeir að byggja á lífi og tilgangi 

barnanna sjálfra í leiknum. Auk þess ýta kubbarnir 

undir sköpun og framtakssemi barna þegar þau nota 

kubbana til að endurskapa sína eigin reynslu og á 

eigin forsendum. 
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Gildi einingakubba fyrir börn 

Í leik með einingakubba eflist barnið á margan hátt: 

 Líkamlega 

 

 Vitsmunalega 

 

 Tilfinningalega 

 

 Félagslega 

 

 Námslega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Grunnkubbur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hönnun grunnkubbsins er 

engin tilviljun og er hann 

hannaður meðal annars til 

þess að ýta undir 

stærðfræðilega hugsun 

barnanna. Kubburinn er 14 

cm á lengd, 7 cm á breidd og 

3,5 cm þykkur, sem þýðir að 

breidd hans er helmingur af 

lengd hans og þykkt hans er 

helmingur af breidd hans. 

Allir hinir kubbarnir ganga 

upp í grunnkubbinn að 

einhverju leyti en þó er það 

misjafnt hvernig það er eftir 

kubb. Sumir eru jafn þykkir á 

meðan aðrir eru jafn breiðir. 

Til dæmis er stóri 

sívalningurinn jafn langur og 

breiður og grunnkubburinn 

en þyktin á þeim er ekki sú 

sama.   
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Opinn efniviður 

Einingakubbar eru opinn efniviður þar sem börnin 

skapa leik sinn út frá reynslu sinni bæði heima og í 

skólanum. Kubbarnir ýta undir sköpun og 

framtakssemi barnanna og eru ekki hannaðir með fyrir 

fram ákveðin námsmarkmið í huga. Einingakubbar 

hafa þá eiginleika að geta samþætt ýmsa námsþætti 

og námssvið: 

 Stærðfræði: mynstur, samhverfur, stærðir, form, 

hugtök. 

 Læsi: ritmál notað í leik, læsi á samfélagið, 

orðaforði eflist, ritmálshvetjandi efniviður. 

 Samfélagsfræði: hlutverk fólks í samfélaginu, 

nær samfélag, reynsla barna úr samfélaginu flyst 

inn í einingakubbana. 

 Vísindi: jafnvægi, burðarþol, stöðugleiki.  
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Aukaefniviður 

 Litlir marglitaðir kubbar 

 Efnisbútar 

 Tréfígúrur 

 Málningarlímband 

 Blöð og blýantar 

 Korktappar og aðrir tappar 

 Leir 
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Stigskipt þróun í einingakubbum 

 

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 því hraðar fara þau 

í gegnum þróunina en fara þó öll sömu leið. 

Endurteknar athafnir barnanna gera þeim kleift að 

leysa ýmsar þrautir og öðlast þannig betri skilning á 

möguleikum efniviðsins á meðan þróun þeirra í 

kubbaleiknum heldur áfram í gegnum öll stigin. 
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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 kubbana 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. Einnig fara þau að uppgvöta 

gólf þegar þau leggja kubbana flata og veggi þegar 

þau raða þeim upp á rönd í turn. 
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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. 
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4. stig - Afmörkun svæða 

Börnin fara í þá þraut að raða kubbum þannig að þeir 

myndi afmarkað svæði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

5. stig - Samhverfa og jafnvægi.  

Þekking barnanna er hér orðin það góð að þau geta 

farið að gera tilraunir með kubbana. 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.  

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

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. 

 

 

 

 

Dýragarður hjá fimm ára 

gömlu barni. 

Dýragarður hjá þriggja ára gömlu 

barni. 
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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. 
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Hlutverk kennara 

 

Í leik með einingakubba er kennarinn á hliðarlínunni og 

leyfir börnunum að þróa leik sinn áfram á þeirra eigin 

forsendum. Mikilvægt er þó að kennarinn sé til staðar 

fyrir börnin. Nokkrir punktar sem gott er fyrir kennara 

að hafa í huga í kubbaleik: 

 skapa viðeigandi aðstæður fyrir leik með 

einingakubba, 

 skipuleggja námsumhverfið svo það henti 

kubbaleik, leikur með einingakubba krefst mikils 

pláss inni á hverri deild/stofu, 

 gefa börnunum tíma og rými til að prófa sig 

áfram og öðlast reynslu, 

 vera til staðar án þess að stýra leiknum. 
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Opnar spurningar 

Mikilvægt er að kennarinn sé virkur í að nota opnar 

spurningar sem geta ef til vill stuðlað að nýrri 

uppgötvun hjá börnunum og eflt þau í þekkingarleit 

sinni. Nokkur dæmi um slíkar spurningar: 

 Hvað gerist ef …? 

 Ef þú gerir svona ... hvað gerist þá ...? 

 Hvers vegna ...? 

 Hvernig gerðir þú þetta ...? 

 Hvernig væri ef …? 

 Af hverju datt byggingin? 
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Námsumhverfi 

Vinna með einingakubba krefst þess að nægt rými sé 

gefið fyrir leikinn svo öll börn sem vilja vera í kubbaleik 

hafi nægt rými til. Þegar leikur barnanna með 

einingakubba þróast þurfa þau meira rými þar sem 

byggingar þeirra stækka og verða flóknari.  

Viðhorf kennara til leiksins skiptir miklu máli í vinnu 

með einingakubba. Grunnskólakennarar upplifa margir 

að ekki gefist nægur tími né rými í námskránni til þess 

að geta tekið leikinn inn í auknari mæli og skorti bæði 

efnivið og hugmyndir um hvernig sé hægt að flétta 

saman leik og nám. 

Tilvalið er að nota einingakubba í hringekju/

stöðvavinnu þar sem börnin fá tækifæri til að læra í 

gegnum frjálsan leik.  
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Samfélagið í gegnum kubbaleik 

Mikilvægt er að börn fái tækifæri til að vinna úr reynslu 

vettvangsferða þegar í leikskólann er komið. Hægt er 

að nýta samtöl, teikningar eða endurskapa það sem 

þau sáu í vettvangsferðinni í gegnum kubbaleik. 

Vettvangsferðir eru tilvalin leið til að barn öðlist beina 

reynslu með upplifun sinni fremur en að lesa bók um 

viðfangsefnið. Hafa þarf aldur barnanna í huga þegar 

farið er í vettvangsferðir og taka mið af þroska þeirra 

og getu hverju sinni. Nærumhverfið hentar yngri 

börnum vel á meðan hægt er að fara lengra út í 

samfélagið með eldri börn og kynna þau fyrir 

mismunandi hlutverkum fólks og stofnana í 

samfélaginu. Pratt taldi vettvangsferðir eina af 

mikilvægustu leiðum í kennslu barna vegna 

reynslunnar sem börn fá út úr slíkum ferðum. 

Einingakubbar eru tilvalin leið til að vinna úr 

vettvangsferðum því börn eiga oft auðveldara með að 

koma hugsunum sínum í verk fremur en orð. 
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Yngri börn leikskólans 

 Nýta reynslu sem þau þekkja úr eigin lífi í 

kubbaleiknum, til dæmis gefa að borða, fara að 

sofa, búa til bíl, rúm eða annað. 

 Hægt er að tengja saman heimili og leikskóla í 

gegnum kubbaleik. 

 Tilvalið að fara í vettvangsferð að heimili 

barnanna, taka myndir og vinna úr 

ferðinni í gegnum kubbaleik. 
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Eldri börn leikskólans 

 Leikur barnanna þróast mikið þar sem reynsla 

barnanna verður meiri og sjóndeildarhringurinn 

víkkar. 

 Byggingar verða nákvæmari og meira verður um 

smáatriði, til dæmis fara að myndast eldhús og 

salerni. 

 Vettvangsferðir barnanna færast lengra út í 

samfélagið. 

 Hægt að fara og skoða grunnskólann í hverfinu, 

kjörbúð, kirkju, íþróttahús, vinnustaði foreldra 

eða annað sem tengist samfélaginu. 
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Börn á grunnskólaaldri 

 Reynsla barnanna eykst enn frekar sem 

endurspeglast í kubbaleiknum. 

 Hugsun barnanna á samfélagslegum málum 

verður þróaðri. 

 Börn fara að velta fyrir sér hlutverkum fólks í 

samfélaginu. 

 Börn velta fyrir sér hvað það er sem 

raunverulega skiptir máli til þess að geta byggt 

upp farsælt samfélag. 
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Stærðfræði 

 

Stærðfræði er ein mikilvægasta námsgrein og 

námssvið sem börn læra á námsferli sínum og 

mikilvægt er að leggja grunninn snemma. Börn eiga að 

fá tækifæri til að efla stærðfræðilega hugsun sína í 

gegnum fjölbreyttar aðferðir og skapandi efnivið bæði í 

leik– og grunnskóla. Í gegnum leik með einingakubba 

byrja börn að þekkja muninn á hæð, breidd, þyngd, 

lögun og hugtökunum meira og minna. Auk þess eflist 

skilningur þeirra á: 

 Samanburði 

 Flokkun 

 Rýmisgreind 

 Mælingum 

 Mynstrum 

 Formum 

1/2 1/4 

1/1 
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Í tengslum við vettvangsferðir og stærðfræði með 

börnum er hægt að vinna úr ferðinni þegar til baka er 

komið með því að spyrja spurninga sem ýta undir 

stærðfræðilega hugsun: 

 Hvað voru margir gluggar á húsinu? 

 Hversu margar hæðir er blokkin? 

 Hvernig var húsið í laginu? 

 Hvernig líta gluggarnir út í leikskólanum okkar? 

 Hvernig form voru á gluggunum á byggingunni? 

 

Þegar börn eru komin á grunnskólaaldur er auðvelt að 

þyngja spurningarnar í tengslum við stærðfræðina og 

hægt að taka til dæmis almenn brot, deilingu og 

margföldun inn í kubbastarfið. 
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Frágangsleikir 

Í frágangi einingakubba gefast fjölmörg tækifæri til að 

ýta undir stærðfræðilegan hugtakaskilning. Þegar 

kubbunum er raðað í hilluna er ætlast til þess að þeim 

sé raðað á vissan hátt. Hver kubbur á sinn stað og þarf 

að snúa á réttan hátt svo börnin viti að hverju þau 

ganga. 

 Hægt er að fara í ýmsa frágangsleiki sem verða 
að taka mið af aldri og getu barnanna. 

 Þegar byggingar eru teknar niður þá er 
kubbunum staflað upp áður en þeir eru settir í 
hilluna. 

 Kennari getur skapað jákvætt andrúmsloft í 
frágangi með því að taka þátt. 
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Kennari notar opnar og fjölbreyttar spurningar sem 

tengjast stærðfræðilegum hugtökum og gerir 

fráganginn að leik: 

 

 Viltu finna alla þríhyrningana? 

 

 Hvaða kubbur en minni en þessi? 

 

 Getur þú fundið sex kubba? 

 

 Hvaða kubbur er helmingi stærri en þessi? 

 

 Nota spilastokk þar sem börnin draga spil og 
eiga þá að taka svo marga kubba saman upp í 
hillu (nota lægri spil ef börnin eru yngri). 

 

 Stóru kubbarnir eru notaðir sem flutningaskip og 
börnin raða minni kubbum á bátana og sigla svo 
heim að hillu. 

 

 Þegar frekar fáir kubbar eru eftir er hægt að fá 
eldri börn til að deila þeim jafnt á milli sín. 
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Lokaorð 

Einingakubbar eru mjög áhugaverður og fjölbreyttur 

efniviður. Efniviðurinn hentar mismunandi aldri og 

auðvelt er að aðlaga efniviðinn að getu og þroska 

barna. Að okkar mati henta einingakubbar mjög vel til 

þess að nota í grunnskóla jafnt sem leikskóla og væri 

kjörinn fyrir þá grunnskólakennara sem vilja skapa 

meira rými fyrir leik í grunnskólanum.  

Í leik með einingakubba eflast börn á mörgum sviðum 

og ótrúlega áhugavert er að fylgjast með hvernig 

byggingar barnanna þróast áfram og verða ítarlegri 

þegar þau dýpka þekkingu sína og reynslu.  

Það er von okkar að þessi handbók geti nýst 

kennurum beggja skólastiga og veiti þeim innblástur í 

vinnu sinni með einingakubba. 
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