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Ágrip
Viðfangsefni þessarar ritgerðar til B.Ed prófs er einingakubbar og á hvaða hátt
stærðfræðin fléttast inn notkun þeirra í leik barna. Fræðilegi kaflinn fjallar um
hugmyndafræðina á bak við einingakubbana, höfund þeirra og þá þætti sem
einingakubbarnir fara inn á. Í rannsóknarkaflanum var skoðaður þáttur stærðfræði í
einingakubbaleik í tveimur leikskólum þar sem einingakubbar eru stór þáttur í daglegu
starfi. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem beitt var skráningum og tekin
viðtöl. Skráðar voru niður sex vettvangsathuganir og tekin voru fjögur viðtöl við
starfsmenn. Gögnin voru flokkuð í nokkur þemu; umhverfi/rými, samskipti kennara
og barna og stærðfræði.
Einingakubbar eru opinn efniviður sem hannaðir voru í byrjun 20. aldar af Caroline
Pratt. Kubbarnir eru mismunandi að lögun og stærð en allir í ákveðnum hlutföllum út
frá ferstrendum grunnkubbi. Í leik sínum með kubbana geta börn byggt upp
stærðfræðilega þekkingu á rými, formum og fjölda.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að í leik barna með einingakubba er hægt
að sjá glímu við stærðfræði, hvort sem áhersla er lögð á hana eður ei. Hinsvegar voru
börnin á leikskólanum sem lagði áherslu á stærðfræði mun meira meðvituð um
stærðfræðileg hugtök og báru byggingar þeirra þess merki.
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Þakkarorð
Við smíði þessarar ritgerðar nutum við aðstoðar nokkurra aðila sem við viljum gjarnan
þakka fyrir sitt framlag. Fyrst viljum við þakka Jónínu Guðnýju Bjarnadóttur
æfingakennaranum okkar fyrir ómetanlega stuðning og alla þá hvatningu sem hún
hefur veitt okkur. Starfsfólki á Hálsakoti viljum við líka þakka fyrir alla þá hlýju og
þann skilning sem þær hafa sýnt okkur í vetur. Leiðbeinanda okkar Guðbjörgu
Pálsdóttur viljum við einnig þakka fyrir góða leiðsögn og hvatningu við skrif
rigerðarinnar. Starfsfólki leikskólans Hálsaborgar viljum við einnig þakka fyrir sitt
framlag.
Arnrún Einarsdóttir, Elva Dögg Kristjánsdóttir og Elín Heiða Þorsteinsdóttir vinkonur
okkar og skólasystur fá allar frábærar þakkir fyrir andlegan stuðning og gleði sem þær
veittu okkur. Fjölskyldum okkar viljum við einnig þakka fyrir alla aðstoðina,
barnapössun, hvatningu, stuðning og hlýju. Elskulegum mökum okkar þökkum við
fyrir að hafa aldrei misst trú á okkur, án þeirra stuðnings hefðum við aldrei náð þessum
árangri.
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Inngangur
Einingakubbar eru opinn efniviður sem sífellt fleiri leikskólar eru farnir að nota. Opinn
efniviður er talinn stuðla að aukinni sköpunargleði barna og er talinn gagnast börnum á
öllum þroskasviðum. Á starfsævi okkar höfum við unnið á mörgum leikskólum sem
kenna sig við einingakubba og hugmyndafræði Caroline Pratt. Allir þessir leikskólar
hafa þó haft mismunandi áherslur í notkun þeirra. Í umræðum um einingakubba hefur
oft verið rætt um stærðfræðilega eiginleika þeirra en erfiðlega hefur gengið að
skilgreina nákvæmlega hvað það er sem fellur undir stærðfræði. Efnisval
ritgerðarinnar má rekja til þessara umræðna, við vildum skoða á hvaða hátt
stærðfræðin fléttast inn í leik barna með einingakubba.
Ritgerðin skiptist í fræðilegan kafla, rannsókn og úrvinnslu hennar og niðurstöður. Í
fræðilega kaflanum tökum við fyrir hugmyndafræðina á bak við einingakubbana,
hugmyndir um stærðfræðinám og þróun stærðfræðilegrar hugsunar, leikinn og þá
helstu þætti er tengjast notkun einingakubba. Rannsóknarkaflanum er skipt niður í
rannsóknargögn og niðurstöður. Gerð var eigindleg rannsókn sem fól í sér sex
vettvangsathuganir þar sem skráð var niður lýsing á umhverfi, samskipti barna og
kennara og hvernig stærðfræðin birtist í notkun einingakubbana. Tekin voru fjögur
viðtöl við leikskólastarfsmenn og voru spurningarnar tengdar þeim þáttum sem við
höfðum til hliðsjónar í vettvangsathugunum okkar.
Rannsóknargögnin voru greind niður í flokka, umhverfið/rými, samskipti kennara og
barna og stærðfræði. Niðurstöðurnar voru því næst tengdar við leikkenningar Lev
Vygotsky, Erik H. Erikson og Jean Piaget.
Greina mátti stærðfræði á ótrúlegustu stöðum í byggingum og leik barnanna. Sjá mátti
hversu góða rýmisvitund þau höfðu öðlast í umgengni við byggingarnar, mörg börn
voru saman á kubbasvæði án þess að byggingar væru sífellt að falla niður.
Stærðfræðivitund barnanna var mikil en þó mátti greina mun á leikskólum hvað
varðaði stærðfræðilega þekkingu barna.
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1. Hugmyndafræði
Höfundur einingakubbana eða Unit blocks er Caroline Pratt (1867-1954), sem fæddist
í Fayetteville í New York. Sextán ára gömul byrjaði hún að kenna og þóttu
kennsluaðferðir hennar vera nýstárlegar. Henni var í framhaldi boðinn námsstyrkur í

Teachers College í New York (Winsor, 1996, 1-2).
Á skólaárum sínum gerði Pratt eina af fyrstu uppreisnum sínum af mörgum gegn þeirri
hugmyndafræði sem þá var ríkjandi um kennslu. Því meira sem Pratt lærði um
hugmyndafræði leikskólakennslunnar því óánægðari varð hún. Börn voru látin sitja í
hring og syngja. Það sem mestu máli skipti var að börnin sætu kyrr en ekki það sem
þau voru að læra. Pratt fór til skólastjórans og sagði leikskólakennsluna ekki vera fyrir
hana og Þar sem Pratt kom úr sveit var hún sett í handiðn. Þar blómstraði hún í fyrstu
en þegar leið á skólagönguna sá hún hverjar hugmyndir hennar um kennslu væru.
Hennar sýn var að börn fengju sjálf að skapa í stað þess að læra eftir tilbúnum
verkefnum (Pratt, 1990, 11-12).
Árið 1913 útvegaði May Matthews Pratt aðstöðu til þess að opna skóla, en áður hafði
Pratt áskotnast frá vini smávegis fjármagn. Pratt hafði ákveðnar hugmyndir um
hvernig hún vildi hafa skólann sinn. Þegar Pratt var komin með húsnæði þurfti hún að
finna það sem var að hennar mati mikilvægasti þátturinn, réttan efnivið. Rétti
efniviðurinn átti að hafa þá eiginleika að vera meðfærilegur, börnin gætu leikið með
hann án þess að kennarinn sæti yfir þeim og stjórnaði. Pratt sá fyrir sér að börnin
fengju með þessum efniviði tækifæri til þess að byggja sinn eigin heim, þar sem þau
gætu endurskapað á sinn eigin máta umhverfið í kringum sig (Pratt, 1990, 26-27).
Upphaf einingakubbanna má rekja til kubba sem Patti Hill hafði hannað og ætlaðir
voru fyrir börn í leikskóla hennar til að leika sér með í frímínútum, en voru ekki hluti
af námskrá leikskólans. Pratt sá börn við leik og sá hversu einfaldleiki kubbana nýttist
hugmyndaflugi barnanna (Pratt,1990, 27-28). Árið 1914 stofnaði hún svo skóla sem
var staðsettur í Greenwich Village í New York, hann fékk nafnið Play School . Þessi
skóli var upphafið að hinum fræga City and Country School sem enn er starfandi
(Valborg Sigurðardóttir, 1992, 56).
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child. Markmiðin voru að styrkja alla þroskaþætti barnsins og að börnin lærðu af innri
áhugahvöt. Börnin áttu að vera virk og skapandi (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 58).
Pratt hafði einnig sínar hugmyndir um námsáhuga barna. Segir hún í upphafi bókar
sinnar I Learn F rom Children að hún sé sannfærð um að löngunin til þess að læra sé
jafn sterk og sú innbyggða löngun sem börn hafa og nota þegar þau byrja að grípa,
skríða og ganga. Á einhverjum tímapunkti týna flest börn þessum krafti og segir Pratt
að þau týni honum jafnvel á skólaárunum (Pratt, 1990, 4-5). Pratt setti fram þá
spurningu hvort það gæti verið sú hneigð okkar að laga barnið að skólanum en ekki
skólann að barninu sem væri þess valdandi (Pratt, 1990, 8). Um leið og við mötum
barnið á upplýsingum og barnið fær ekki að upplifa og prófa sjálft erum við byrjuð að
brjóta niður náttúrulega löngun barnsins (Pratt, 1990, 10).
Stefna City and Country School einkennist af framfarastefnu Deweys sem leit fyrst
dagsins ljós í Bandaríkjunum og dreifðist síðan um alla heimsbyggðina (Valborg
Sigurðardóttir, 1992,56). Framfararstefna Deweys byggist á þeirri hugmynd að
skólinn sé eins og smækkuð mynd af samfélaginu. Einkunnarorð framfarastefnunar
eru nám í verki, að læra með því að framkvæma og lykilhugtök hennar eru áhugi, virk
reynsla, eigin athugun og könnun (Dewey, 1933/2000, 16-17). Pratt lýsir skólanum
svo í bók sinni Äekkert var ni⇥urneglt, ekkert var kyrrt, jafnvel ekki húsgögnin og

allra síst börnin!³ (Pratt, 1990, 1). Hún segir frá því að oft hafi hún hugsað með sér að
þau þyrftu að hafa lækni á staðnum fyrir fullorðna fólkið sem kom að skoða skólann.
2IWKDILK~QKH\UWJHVWLVNyODQVVHJMDÄ kallar⇥u etta skóla ? ³*estirnir fengu oft
hálfgert áfall við að sjá börnin út um allt; þau sátu ekki við borðin sín og lærðu heldur
voru þau um alla stofuna og allann skólann. Allstaðar voru börn við nám og leik (Pratt,
1990, 1-2).
Í skólanum var engin hefðbundin námsskrá heldur átti efniviðurinn sem börnin notuðu
í leik sínum, ásamt vettvangsferðum um borg og sveitir sem tengdu leikinn við
raunveruleikann, að mynda námsskrána í stað beinna fyrirmæla, lesturs og mats.
Mikilvægast af öllu var þó að leikurinn hefði tilgang fyrir börnin, en ekki endilega
kennarann. Börnin áttu sjálf að velja viðfangsefnin og taka þátt af fúsum og frjálsum
vilja (Hendry, 2008). Þó uppeldislegar skoðanir Pratt hafi haft öll einkenni barnmiðaðs
og framfarasinnaðs náms fór hún sínar eigin leiðir. Pratt trúði ekki á kynbundnar
staðalímyndir heldur, eins og aðrar konur sem aðhylltust raunsæishyggju, að reynsla
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kvenna og aukin þátttaka þeirra í samfélaginu væri það sem stuðlaði að jafnrétti. Með
því að heimfæra þessa skoðun sína í skólastarfið gekk hún skrefinu lengra. Börnin
lærðu ekki um jafnrétti heldur fengu að upplifa það (Hendry, 2008,).
Dr. Harriet K. Cuffaro er bandarískur uppeldisfrömuður og hefur verið í forystu á sviði
náms ungra barna. Hún starfaði lengi við City and Country School og hefur gefið út
fjölda rita og má þar á meðal nefna bókina Experimenting with the World (Sarah
Lawrence College, 2000). Þar lýsir hún fyrstu upplifun sinni af City and Country

School svo að þegar hún kom til vinnu hafi hún verið uppfull af fróðleik um börn. Öll
kunnáttan sem hún tók með sér úr kennaraskólanum var miðuðu við heilsteypta
barnið. Í skólanum upplifði Cuffaro svo allt aðra menningu. Skólinn hafði greinilega
sína eigin lífsspeki og menningu sem allir kennararnir tóku þátt í og trúðu á.
Kennararnir hugsuðu um efniviðinn og upplifun barnsins, þeir drógu í efa það sem
henni þótti sjálfsagt. Eftir að hafa unnið við skólann í ár breyttist hugarfar hennar, hún
var hætt að hugsa um þroskastig og farin að hugsa meira um hvað hún vildi að börnin
lærðu (Cuffaro, 1995, 3).
Skólinn er enn starfandi í New York og er unnið eftir hugmyndafræði Pratt. Stefna

City and Country School felst í því að barnið fái að uppgvöta sjálft. Barnið fær
tækifæri til þess að prófa sjálft og finna leiðir til þess að svara spurningum. Svarið er
ekki það sem skiptir máli heldur að barnið viti hvernig á að finna svarið og það kunni
að leita eftir því (City and Country School, á.á.). Einingakubbar eru efniviður sem
margir leikskólar víða um heim hafa kosið að nota, má nefna þar leikskóla á Íslandi,
Bretlandi og Bandaríkjunum.
Upphaf notkunar einingakubba á Íslandi má rekja til þess að Jónína Tryggvadóttir
(1938-2001) tók sér ársleyfi frá kennslu og hélt utan til Bandaríkjanna. Þar stundaði
hún meistaranám við Bank Street Collage of Education í New York veturinn
1989-1990. Við skólann starfaði Dr. Harriet K. Cuffaro og hafði hún umsjón með
námsferli Jónínu. Þegar Cuffaro komst að því að ekki væru til einingakubbar á Íslandi
skipulagði hún fyrir Jónínu vikudvöl í City and Country School , skólanum sem Pratt
stofnaði, þar sem hún fylgdist með vinnu og leik í einingakubbum (Elva
Önundardóttir, 2005).
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Jónína kom að máli við Cuffaro áður en hún hélt aftur til Íslands og ræddi við hana um
að fá einingakubba til landsins ásamt því að hún kæmi og kynnti hugmyndafræðina á
bak við þá. Cuffaro samþykkti það og það var svo í október árið 1991 sem hún kom til
landsins og hélt einnar viku námskeið fyrir leikskólakennara og kennara við
Fósturskóla Íslands (Elva Önundardóttir, 2005).
Pratt óraði sennilega ekki fyrir því þegar hún stofnaði City and Country School hversu
stóran þátt einingakubbar hennar og hugmyndafræði kæmu til með að skipa í
leikskólum um allan heim tæpri öld síðar. Í dag er einingakubba að finna á fjölmörgum
leikskólum á Íslandi og víða er markvisst unnið með þá og hugmyndafræði Pratt.
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2. Stærðfræði
Stærðfræði er okkur öllum mikilvæg. Hana notum við dagsdaglega við hversdagsleg
störf eins og að versla í matinn og þegar við fylgjumst með tímanum. Allstaðar í
kringum okkur sjáum við tölur og form (Pound, 2003, 1). Strax frá fæðingu sýna börn
hæfileika til þess að fylgjast með og draga ályktanir. Allt frá nokkurra daga gömul
börn geta metið fjölda á fáeinum hlutum og verða hissa ef hlutum er bætt við eða eru
teknir frá. Börnin fara að kanna stærðir og form þegar þau handleika leikföng og aðra
hluti. Stærðfræðin er þó miklu meira en bara þetta og börnin þurfa að verða örugg í
notkun hennar í daglegu lífi (Pound, 2003, 3-4). Þó að stærðfræðin sé allstaðar í
umhverfinu þá dugar það eitt og sér ekki til þess að börnin skilji hana og geti notað.
Leikskólakennarar þurfa að halda stærðfræðinni að börnunum með því að spyrja
börnin opinna spurninga og fylgja þeim eftir með umræðu (Clements, 2004, 85).
Í bók sinni segir Linda Pound frá rannsókn sem Young-Loveridge gerði á Nýja
Sjálandi. Rannsóknin sýnir að börn sem alast upp við að tölur séu sýnilegar á heimilum
þeirra og að mæður þeirra tali um tölur, eins og til dæmis tíma, gangi betur í stærðfræði
en þau börn sem ekki búa við umræður um tölur, jafnvel þó þær séu allstaðar í
umhverfi þeirra. Mikilvægi þess að fá börn til þess að veita tölum athygli kemur vel
fram í rannsókn Munn og Schaffer. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýna að börn á
aldrinum þriggja til fimm ára sýna tölum ekki áhuga sé þeim ekki bent á þær (Pound,
2003, 6).
Teikningar barna á aldrinum þriggja til fimm ára sýna að þau eru með ágætan
stærðfræðilegan skilning. Stærðir og hlutföll eru þó eftir þeirra eigin höfði og
skoðunum. Þetta sést oft á fjölskylduteikningum barnanna, þar er sá sem að mati
barnsins ræður oft stærstur. Í kringum fjögurra ára aldurinn fara börn að vilja telja allt
í umhverfi sínu. Til þess að börn geti talið þurfa þau þó að vera að hafa náð ákveðnum
þroskaþáttum, barn gæti þannig áttað sig á fjölda kubba án þess að kunna að nefna
hann (Pound, 2003, 8-9).
Mikilvægt er að gera stærðfræðinám innan leikskólans markvissara og byggja það inn
í daglegt starf leikskólans. Þetta má gera á ýmsan máta, til dæmis með leikjum eins og
leik með einingakubba, bíla- og byggingaleik. Stærðfræðinám má líka flétta saman við
almenna þætti innan leikskólans eins og útiveru, matmálstíma eða það að klæða sig í
13

föt. Leikskólabörn á aldrinum þriggja til fimm ára upplifa stærðfræði oft á myndrænan
máta og beita myndmáli við að leysa stærðfræðileg vandamál. Sem dæmi má nefna sé
barn spurt hversu mörg epli það eigi eftir sé eitt epli af þremur borðað þá svara barnið
strax tvö epli. Sé hins vegar sama barn spurt hvað þrír mínus einn sé, þá er svarið
\ILUOHLWW Äég veit ekkL³ Þetta sýnir hversu mikilvægt það er að gera stærðfræðina
myndræna á meðan börnin eru að ná nægjanlegum þroska til að geta unnið beint með
tölur (Pound, 2003, 6-13, 70-76).

2.1. Einingakubbar og stærðfræði
Samsetning einingakubbanna er engin tilviljun. Fjölda stærri kubba er stillt í hóf á
meðan fjöldi þeirra smærri er mun meiri. Innbyrðis hlutföll milli stærða kubbanna gera
það að verkum að hægt er að mynda stærri kubbanna með því að raða saman þeim
smærri. Það hvetur börnin til þess að nota marga smærri kubba þegar þeir stærri klárast
(Leeb-Lundberg, 1996, 55). Sú iðja æfir börnin í stærðfræðilegri hugsun; samlagning,
frádráttur, margföldun og deiling verða þannig hluti af því að útbúa form og vinna með
rými. Börnin læra líka um jafnvægi og þyngdir kubbanna, enda getur reynt á
þolinmæðina að raða upp nokkrum smærri kubbum vanti þann stóra (Cuffaro, 1998,
5).
Hér á eftir kemur upptalning á stærðfræðilegum eiginleikum einingakubbanna.

Þyngd
Þegar börn vinna með einingakubba læra þau um þyngd. Lítill kubbur er léttari en stór
kubbur. Það getur líka skipt máli hvernig börnin taka þá upp, ef barnið tekur um
endann á stórum kubbi getur hann virst vera þyngri en hann raunverulega er, en ef
tekið er um hann miðjann þá er jafnvægið betra og kubburinn virkar því léttari
(Moffitt, 1996, 28).

Jafnvægi
Fyrstu skref barna í byggingaleik eru líkleg til að helgast af því að þau stafla
kubbunum upp á handahófskenndan hátt. Börn eru fljót að læra að sjá fyrir hvenær
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byggingin hefur náð ákveðinni hæð og er orðin óstöðug (Moffitt, 1984, bls 55). Um
leið og börn byrja að byggja eykst þekking þeirra á því hvernig best er að fara að. Það
læra þau með því að prófa sig áfram. Meiri möguleiki er að bygging standi ef byrjað er
á stórum kubb neðst og ef að kubbunum er raðað eins og múrsteinum halda þeir betra
jafnvægi (Van den Heuvel ± Panhuizen og Buys, 2005, 175). Börn læra að nota
kubbana þannig að þeir styðji hver við annan í byggingunni, einnig læra þau að það
þarf kannski bara að færa einn kubb í byggingunni til þess að jafnvægi náist og það
þarf oft að gera það mjög varlega (Moffitt, 1996, bls 56). Börn eru eins og litlir
vísindamenn, þau leitast við að vinna úr vandamálum sem koma upp við bygginguna á
sem ánægjulegastan hátt (Moffitt, 1984, bls 56).

Flokkun
Á ákveðnum tímapunkti í leik með einingakubba uppgötva börnin að sumir kubbarnir
hafa sömu lögun og eiginleika. Þegar það gerist fara börnin að flokka kubbana.
Flokkun telst vera mikilvægur þáttur í þroska vísindalegrar hugsunar (Moffit, 1996,
28). Flokkun er það þegar kubbar sem hafa sömu eiginleika eru settir saman í stafla
tveir eða fleiri. Börnin læra með flokkuninni að tengja saman tölur og fjölda
(Leeb-Lundberg, 1984, 54).

Röðun
Röðun gengur út á það að raða hlutum, svo sem einingakubbum, eftir til dæmis stærð
breidd eða lögun þeirra. Þegar börn eru yngri (þriggja-fjögurra ára) geta þau raðað
einingakubbum eftir stærð miðað við næsta kubb, til dæmis ef einn kubbur er stærri
eða minni en næsti kubbur. Hins vegar geta þau lent í vandræðum ef þau eru með
marga kubba og geta þá ekki raðað þeim eftir því hver er stærstur, næst stærstur eða
minnstur. Slíkt lærist þegar börnin verða eldri og spilar þá inn í aukin reynsla af notkun
kubbana sem hefur áhrif á námið og færni þeirra (Leeb-Lundberg, 1984, 89-91).

Rými
Allir kubbar taka ákveðið mikið pláss eða rými. Börn læra það fljótlega í leik með
kubba að stórir kubbar taka mikið pláss og litlir kubbar þurfa minna pláss. Mörg börn
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hafa einkar mikinn áhuga á að byggja stórar og flóknar byggingar á meðan önnur vilja
hafa byggingarnar einfaldari og minni. Kennarar hafa oft áhyggjur af þeim börnum
sem vilja byggja háar byggingar. Þá sérstaklega þegar byggingarnar eru orðnar hærri
en börnin sjálf. Þessar áhyggjur geta hindrað börnin í að prófa sig áfram. Áhyggjurnar
stafa að börnin gætu hugsanlega meitt sig við að fá kubba yfir sig við fall
byggingarinnar (Moffitt, 1996, 32). Börn sem hafa góða rýmisvitund eru farin að geta
farið um kubbasvæði með mörgum háum byggingum án þess að fella þær niður.
Börnin skilja að byggingar eru óstöðugar og geta dottið niður ef þær er rekist. Þau
skilja að sjálf taka þau pláss og því þurfi þau að passa upp á hvernig þau hreyfa sig í
kringum byggingarnar (Moffit, 1996, 32).

Rúmfræði
Undir rúmfræði falla Evklíðskrúmfræði, varprúmfræði og grannfræði. Ef talað er um
rúmfræði hugsa flestir um form svo sem þríhyrninga og kassa, stærðir þeirra og
hvernig þau tengjast. Það kallast evklíðskrúmfræði. Til að skilja betur hvernig börn
skynja rýmið í leik sínum með einingakubba er nauðsynlegt að hafa í huga
varprúmfræði og grannfræði. Barn sem stígur sín fyrstu skref í kubbaleik glímir við
tengsl milli kubba og fjarlægðir á milli þeirra. Grannfræðilegu hugtökin sem þarna
koma við sögu eru til dæmis; röð, nálægð (við hliðin á, ofan á), í kringum og samfella.
Þegar barn skoðar byggingu sína frá mismunandi sjónarhornum er um varprúmfræði
að ræða. Byggingin tekur mismunandi myndir eftir því hvaðan á hana er horft, hvort
barnið er staðsett inni í byggingunni, fyrir utan hana, framan hana eða aftan
(Leeb-Lundberg, 1996, 37-39).

Lengd og hæð
Fyrst þegar börn byrja að nota kubba, leggja þau kubbana saman á gólfið, einn af
öðrum og mynda þannig vegi. Hæðina uppgötva börnin svo þegar þau fara að stafla
upp kubbum og byggja upp byggingar. Á leikskólastigi nota börn frekar samanburð en
tölur og mælingar. Þau segja að þessi kubbur sé stærri en hinn og að þessi sé breiðari
eða styttri. En gera sér ekki grein fyrir nákvæmum hlutföllum eða nákvæmri lengd.
Börn nota sjálf sig og hluti í umhverfinu til samanburðar. Þessi turn er hærri en ég.
Þessi kubbur er stærri en höndin mín. Stærðir hjá börnum eru afstæðar. Húsið mitt er
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hátt en Hallgrímskirkja er það líka. Gott er að nota orðalagið hærra en og lengra en
þegar rætt er við leikskólabörn (Leeb-Lundberg, 1996, 44).
Mikilvægi stærðfræði í daglegu lífi hvers einstaklings verður seint dregin í efa.
Einingakubbarnir eru frábært verkfæri fyrir leikskólabörn til að uppgötva stærðfræði
og stærðfræðileg hugtök undir leiðsögn leikskólakennarans.
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3. Leikur
Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta
náms- og þroskaleið þess. Leikur er hornsteinn leikskólastarfsins og
lífstjáning og gleðigjafi barns. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega
tjáningarform barns. Í leik lærir barn margt sem enginn getur kennt því. Í
leik felst því mikið sjálfsnám, honum fylgir bæði gaman og alvara.
Reynsla barns endurspeglast í leiknum. Til þess að leikurinn geti þróast og
eflst þarf barn upplifun, hugmyndaflug og efnivið. Sjálfsprottinn leikur
greinist frá öðru atferli í því að hann er skapandi og barnið stjórnar honum
sjálft (Menntamálaráðuneytið, 1999, 11).

Leið barnsins til að tjá sig er í gegnum leik og er hann því eðlilegasta lífstjáning ungra
barna. Stundum er litið á leik sem eingöngu gleðigjafa en hann er meira en það, leikur
er nám og starf barnsins. Nauðsynlegt er að vera vakandi yfir því að leikurinn er námsog þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfsnáms og sjálfstjáningar í öllu uppeldi og
skólastarfi (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 48).
Í A⇥alnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að leikur sé nám barna. Hann hjálpi barninu
að tjá tilfinningar sínar, læra samskiptareglur, virða rétt annarra. Í leik barna fer
sköpunarþörfin og hugmyndarflug af stað (Menntamálaráðuneytið, 1999, 12-13). Í
hvert skipti sem barn leikur sér býr ákveðin merking að baki (Frost, ofl., 2001, 30).
Reynsluheimur barnsins, sú mennig sem barnið býr í endurspeglast í leiknum. Barnið
leikur ákveðna atburði sem það hefur upplifað, til dæmis það sem það hefur orðið vitni
að eða heyrt (Menntamálaráðuneytið, 1999, 12-13).
Í leik komast börn frekar upp með ýmsa hluti heldur en þau gera í raunveruleikanum.
Þau geta stjórna öðrum börnum meira án afskipta fullorðinna. Í leik geta þau stjórnað
því sem hinn fullorðni stjórnar í raunveruleikanum, eins og hvenær þau fara að sofa og
vakna, hvenær þau bursta tennur og borða matinn (Frost, ofl., 2001, 34).
Börn á leikskólaaldri þurfa nægan tíma fyrir frjálsan leik út frá eigin þörfum. Þau þurfa
einnig á góðum tíma að halda og að hinir fullorðnu séu ekki að trufla leikinn. Þrátt fyrir
það finnst börnum nauðsynlegt að vita af leikskólakennaranum nálægt sér, það veitir
þeim ákveðið öryggi og vellíðan (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 50). Starf
leikskólakennara felst meðal annars í því að fylgjast vel með og vera til staðar ef börn
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þurfa á þeim að halda, til dæmis geta þau svarað spurningum barnanna
(Menntamálaráðuneytið, 1999, 13).
Fram kemur í A⇥alnámskrá leikskóla að áhersla á skipulag umhverfisins og útbúnaður
á leikskólanum skipti miklu máli fyrir örvun leiksins, það getur bæði stutt við hann eða
dregið úr honum. Ljós, hljómburður, hlýleiki og ró hefur mikil áhrif á leikinn og
stundum hefur umhverfið verið nefnt

ri⇥ji uppalandinn(Menntamálaráðuneytið,

1999, 12). Áætla þarf börnum góðan tíma til að skipuleggja leikinn. Börnin þurfa
samfelldan tíma til þess að þróa leikinn og dýpka. Í dagsskipulagi leikskólans þarf að
hafa í huga nægan og samfelldan tíma fyrir leikinn. Ýmiskonar efniviður, svo sem
efniviður til skapandi starfa, kubbar og annar opinn efniviður til byggingaleikja,
hljóðfæri, tölvur, efniviður til þykjustu- og hluverkaleikja ætti að vera til staðar á öllu
leikskólum (Menntamálaráðuneytið, 1999, 13).

3.1. Fræðikenningar um leik barna
Hvað er leikur? Margar kenningar hafa sprottið upp um hvað sé leikur og eru menn
ekki á einu máli um hvað í honum felist. Sálkönnuðurinn Erikson segir : Ä/HLNXULQQ

leikur sér a⇥ ví ... a⇥ for⇥ast a⇥ láta ná sér og IHVWD VLJ t HLQQL VNLOJUHLQLQJX³
(Valborg Sigurðardóttir, 1992, 54). Hér á landi og á Norðurlöndum hafa kenningar
Erik H. Erikson, Jean Piaget og Vygotsky haft mikil áhrif á hugmyndir um leikinn og
hvert hlutverk hans er (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 50).

Erik H. Erikson
Erik H. Erikson (1902-1989) var sálkönnuður og lýsa kenningar hans því hversu djúp
tengslin séu á milli leiks og tilfinninga. Erikson segir að leikurinn endurspegli
vitsmunaþroska barnsins og að í honum leitist barnið eftir að njóta gleði hans, hvíldar
og samveru (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 52). Barnið eflir eigið sjálf og styrkir
sjálfsmynd sína, það eflir það í hlutverkaleik þar sem barnið leikur eitthvað sem það
getur ekki gert í raunveruleikanum, svo sem að leika mömmu og pabba sem stjórna
öllu, lögreglumenn og lækna (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 51).
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Jean Piaget
Jean Piaget (1896-1980) nálgast leikinn með allt öðrum hætti heldur en Erikson. Hann
lítur fyrst og fremst á leikinn sem þátt í hugsun barnsins og vitsmunaþroska. Hann
lagði mikla áherslu á það hvernig ákveðin leiktákn birtast í leik barnanna. Leiktákn
geta verið myndir og orð sem lýsa því sem verður á vegi barnanna. Barnið skilur
umheiminn betur frá sínu eigin sjónarhorni (Valborg Sigurðardóttir, 1992, 52). Piaget
talaði um að það væri ekki hægt að kenna börnum stærðfræðilegan skilning munnlega
heldur þyrftu börnin að læra með því að koma við efniviðinn. Piaget tók sem dæmi að
ekki nægði að endurtaka tölur og að utanbókarlærdómur hjálpi börnum ekki að skilja
hugtök stærðfræðinnar (Moffitt,1996, 40).

Lev Vygotsky
Vygotsky (1896-1934) sagði að allt nám færi fram með félagslegum athöfnum. Hann
sagði að leikur verði ekki til út frá vitsmunalegum þáttum heldur tilfinninga- og
félagslegum þrýstingi. Vygotsky lagði áherslu á félagslegt samspil fullorðinna og eldri
barna við nám yngri barna og taldi hann að hinn vitræni þroski barna örvist í
samaskiptum við þroskaðri einstaklinga. Vygotsky taldi að mikilvægasti leikurinn
fyrir þroska barnsins væri þykjustuleikur og að leikur hæfist ekki fyrr en börn byrjuðu
að leika hann. Vygotsky hélt því jafnframt fram að í leik lærðu börn reglur og hegðun
samfélagsins og setti fram kenningar um svæði hins mögulega þroska (zone of

proximal development), sem er það bil sem er á milli þess þroska eða hæfni sem barn
getur sjálft náð og þess þroska eða hæfni sem barn getur náð með leiðsögn reyndari
einstaklings (Frost,ofl. 2001, 38-40). Hann lagði mikla áherslu á að börnin lærðu af
hinum fullorðnu og að börnin sýndu hegðun þeirra í gegnum leik, að þannig
endurspegli þau raunveruleikann í leiknum sem stuðlar að félagsmótun þeirra
(Valborg Sigurðardóttir, 1992, 53). Leikurinn stýrist ekki af ytri hvatningu heldur
frekar af innri löngun og með því móti er leikurinn verðlaun í sjálfu sér (Olofsson,
1990, 16).
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3.2. Gerðir leikja
Leik er oft skipt upp í flokka svo sem skynfæra- og hreyfileiki, sköpunar- og
byggingaleiki, hlutverka- og ímyndunarleiki, ærslaleikir og regluleikir.

Ærslaleikur
Ærslaleikur samanstendur af mismunandi samskiptum og má þar nefna hlaup,
eltingaleik, hrindingum og glímu. Í ærslaleik skipta börn um hlutverk og ræða um
hlutverkin sín á milli. Algengt er að strákar endi ærslaleik á því að einhver meiðist, því
að þeir eru árásagjarnari en stúlkur (Frost, ofl., 2001, 178-179)

Skynfæra- og hreyfileikur
Með hreyfingu eflir barnið ahliða þroska sinn, það er félags- tilfinninga- vitsmuna- og
líkamsþroska. Til þess að barnið geti örvað fín- og grófhreyfingar, þjálfað skynfæri sín
og eflt samhæfingu þarf það að fá góða og fjölbreytta hreyfingu. Hreyfileikir geta stutt
barnið í að byggja upp hugtakaskilning, til dæmis á hugtökum eins og undir, yfir, í
gegnum, fyrir framan, fyrir aftan, langt, stutt, ofan og neðan (Hrafnhildur
Sigurðardóttir, 1992, 118).

Hlutverka og ímyndunarleikur
Í hlutverkaleik setja börnin sig í sig í spor annarra og lifa sig inn í atburði sem þau hafa
orðið vitni að. Börn geta leikið það sem þeim dettur í hug, til dæmis hund, bíl eða
lækni. Í hlutverkaleik læra börn að taka tillit til hvors annars og vinna saman. Börn
nota stærðfræði í hlutverkaleik, til dæmis í búðarleik, þar sem þau nota hluti sem ígildi
peninga. Í slíkum leik efla börn mál-, félags- og tilfinningaþroska (Hrafnhildur
Sigurðardóttir, 1992, 120).
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Regluleikur
Í spilum beita börn rökhugsun og útsjónarsemi, þau auka úthald sitt og efla
félagsþroskann. Í regluleikjum læra börn að vinna í hóp og læra að leysa úr
vandamálum ef þau koma upp. Þau læra að taka tillit til hvers annars, sýna
umburðalyndi og læra leikreglur (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, 122). Börn nota
stærðfræðina í regluleikjum þegar þarf að telja reiti eins og til dæmis Ludo, telja
hversu mörg mörk hafa verið skoruð í fótbolta og gera sér grein fyrir orsakasamhengi.

Bygginga- og sköpunarleikur
Í byggingaleik eflist félags-, mál- og siðgæðisþroski ásamt hugmyndaflugi barna.
Þegar börn vinna með kubba læra þau inn á form, eins og þríhyrninga, ferninga,
sívalninga, og eiginleika þeirra. Talið er að í gegnum kubbaleik megi einnig efla
sköpunarhæfni, ímyndunarafl og fegurðarskyn. Í kubbaleik styrkist hugtakamyndun
þeirra eins og stór-lítill, fleiri-færri, stærri-minni. Barn getur ímyndað sér kubbana sem
eitthvað allt annað til dæmis bíl, karl eða bát. Barnið getur byrjað í ákveðnum leik með
kubbana en skipt svo um skoðun ef það vill kubba eitthvað annað. Það getur alltaf
byrjað upp á nýtt ef því mistekst. Í byggingaleik er oft notaður efniviður sem kallast
ítarefni en það getur til dæmis verið efnisbútar, blöð og litir. Mjög algengt er að
hlutverkaleikur komi fram í byggingaleik með einum eða öðrum hætti (Hrafnhildur
Sigurðardóttir, 1992, 119-120). Leikskólakennarar átta sig ekki alltaf á því að hægt er
að nota byggingaleik með slíkum kubbum til þess auka stærðfræðiþekkingu barna.
Samkvæmt rannsókn, sem framkvæmd var til að kanna áhrif kubbaleikja á
stærðfræðigetu, eru þau börn sem kynnast kubbaleikjum í leikskólum eða snemma á
námsferlinum líklegri til að standa sig betur í stærðfræði í gagnfræða- og
menntaskólum heldur en börn sem ekki kynnast slíkum leikjum. Athygli vakti í
rannsókninni að greindavísitala, kyn og félagslegar aðstæður barnanna voru ekki
áhrifa þættir, heldur einungis hvort börnin höfðu kynnst kubbaleikjum á fyrri
námsstigum (Wolfgang, Stannard og Jones í Casey og Bobb, 2003).
Fræðimenn hafa ólíkar skoðanir á því hvernig útskýra skuli hvað leikur sé. Leikur
barna getur verið á ýmsu formi, svo sem hlutverkaleikir, byggingaleikir og ærslaleikir,
en allir eru þeir birtingarmynd tjáningar og þroska barnanna.
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4. Einingakubbar
Kubbaleikur er af fullorðnu fólki álitin vera góð afþreying fyrir börn. Kubbaleikur er
hinsvegar ekki einungis góð afþreying heldur einnig frábært tæki til náms. Í kubbaleik
má sjá ýmis vísindaleg hugtök eins og rými, þyngd, flokkun, stærðir og munstur.
Komið hefur í ljós að börn eiga auðveldara með að læra vísindaleg hugtök með því að
rannsaka, túlka, bera saman og flokka (Moffitt, 1996, 27).
Einingakubbar Caroline Pratt eru gerðir úr gegnheilum hlyn og hafa mjúkar brúnir
þannig að börn eiga auðveldara með að handleika kubbana. Allir kubbarnir eru í
ákveðnum hlutföllum miðaða við grunnkubbinn/einingakubbinn. Lengdin á
grunnkubbnum er 14 sentímetrar, hann er 7 sentímetrar á breidd og 3,5 sentímetrar á
þykkt. Breiddin er helmingur lengdarinnar og þykktin fjórðungur. Stærðarhlutföll
kubbana ýta undir að börn byggja upp skilning á, samspili stærða og hlutföllum í leik
með kubbana (Dodge og Colker,1992, 80).
Hér á eftir kemur upptalning á einingakubbunum, heiti þeirra og þyngd. Kubbarnir
voru vigtaðir á stafrænni eldhúsvigt.

Á myndinni eru átta hálfir
grunnkubbar, fjórir grunnkubbar,
tveir tvöfaldir kubbar og einn
fjórfaldur. Grunnkubburinn er 185
grömm, tvöfaldur grunnkubbur er
438 grömm, fjórfaldur grunnkubbur

M ynd 1 E ininga kubbar

er 890 grömm, hálfur grunnkubbur
er 111 grömm.

Hálfur grunnkubbur og tveir ¼
grunnkubbar. ¼ grunnkubburinn
er 56 grömm
M ynd 2 E ininga kubbar
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Kross og hálfkross. Krossinn er
einn grunnkubbur og þrír hálfir
grunnkubbar. Hálfkross er einn
grunnkubbur og tveir hálfir
grunnkubbar. Krossinn er 548
grömm og hálfkrossinn er 451 grömm.
M ynd 3 E ininga kubbar

Stólpi og hálfur stólpi. Stólpi er á lengd við
tvöfaldan grunnkubb en breiddin er á við
hálfan grunnkubb. Hálfur stólpi er á lengd við
grunnkubb og á breidd við hálfan
grunnkubb. Stólpi er 207 grömm og hálfur
stólpi er 94 grömm.

M ynd 4 E ininga kubbar

Lítill og stór sívalningur. Bæði stór og
lítill sívalningur hafa sömu lengd
og grunnkubbur. Stór sívalningur
er 381 grömm og lítill sívalningur er
91 gramm.
M ynd 5 E ininga kubbar
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Stór sívalningur er jafn breiður og
flatur og hálfur grunnkubbur. Lítill
sívalningur er jafnstór og þykktin á
grunnkubbi.

M ynd 6 E ininga kubbar

Fleygur (lengst til hægri) og stórt
þríhyrningapar. Fleygur er hálfur
grunnkubbur á þykkt og stórt
þríhyrningapar er hálfur grunnkubbur
á breiddina. Fleygur er 112 grömm
M ynd 7 E ininga kubbar

og hálfur grunnkubbur er 111 grömm.

Tveir fleygar og grunnkubbur

M ynd 8 E ininga kubbar
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Lítill bogi og stór bogi. Stór bogi er eins
og tvöfaldur grunnkubbur og lítill bogi
eins og einn grunnkubbur. Stór bogi
er 458 grömm og lítill bogi 263 grömm.

M ynd 9 E ininga kubbar

Grunnkubbur og þakfjöl. Breidd
þakfjalarinnar er jöfn lengd
grunnkubbsinns. Lengd þakfjalarinnar
er jöfn tvöföldum grunnkubbi. Þrjár
þakfjalir eru jafn þykkar og einn
grunnkubbur. Þyngd þakfjalarinnar er
396 grömm.
M ynd 10 E iningakubbar

¼ hringur og hálfur grunnkubbur.
Hliðar ¼ hringsins eru jafnar hliðum
hálfa grunnkubbsins. ¼ hringur er
77 grömm.

M ynd 11 E iningakubbar
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Grunnkubbur og brú. Lengd og breidd brúarinnar
er jöfn lengd og breidd grunnkubbsins. Brúin er
161 grömm að þyngd.

M ynd 12 E iningakubbar

Grunnkubbur og L-laga kubbur. Lengd L-laga
kubbsins er sú sama og grunnkubbsins. Breiðari
endi L-laga kubbsins er jafn breiður og grunnkubbur
en mjórri endinn er jafn breiður og stólpi. Þyngd
L-laga kubbins er 119 grömm.

M ynd 13 E iningakubbar
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Þegar börnin eru orðin eldri og komin með nokkuð góða reynslu af kubbunum vilja
þau nota fleiri kubba og fleiri form til að gera byggingarnar flóknari (Stanton og
Weisberg, 1996, 149). Í setti af einingakubbum eru minni kubbarnir fleiri en þeir
stærri. Ástæðan fyrir því er sú að þegar þeir stærri eru búnir þá getur barnið notað
minni kubba í stað þeirra. Þannig getur barnið notað fjóra grunnkubba í staðinn fyrir
einn fjórfaldann kubb (Leeb-Lundberg, 1996, 55).
H eiti kubbs
Hálfur grunnkubbur
Grunnkubbur
Tvöföldur grunnkubbur
Fjórfaldur grunnkubbur
Stólpi
Lítill sívalningur
Stór sívalningur
Lítill bogi
Stór bogi
Lítið þríhyrningspar
Stórt þríhyrningspar
Gólffjöl
Þakfjöl
Fleygur
Kross
Hálfur stólpi
Y- kubbur

3 ára
72
180
140
48
32
20
20
12
8
16
16
12
0
8
0
0
2

4 ára
82
192
152
48
64
32
24
16
16
22
32
26
12
12
4
12
2

5 ára
96
250
200
64
80
40
32
16
16
36
36
50
20
16
8
16
4

T afla 1

Í töflu 1 er hægt að sjá hversu margir kubbar eru ráðlagðir fyrir hvaða aldur og sjá má
að kubbunum fjölgar töluvert við hvert ár. Taflan er þó ekki tæmandi og á leikskólum
á Íslandi eru yfirleitt ekki svona margir kubbar í boði fyrir börnin. Í töflunni er Ykubbur og gólffjöl en ekki eru myndir af þeim að framan. Þessir tveir kubbar voru ekki
til í því setti sem skoðað var. Í heilu setti eru 720 kubbar.
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4.1. Þroskaþættir og viðfangsefni
Í A⇥alnámskrá leikskóla segir:
ÄË OHLNVNyOD VNDO U NWD DOKOLèD ìURVND EDUQVLQV VHP IHOVW PD t
líkams-

og

málþroska,

hreyfiþroska,
félagsþroska

tilfinningaþroska,
og

félagsvitund,

vitsmunaþroska,
fagurþroska

og

sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. Í leikskóla ber
að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla þá og örva samspil
þeirra. Lífsleikni og námsgengi barnsins byggist á jafnvægi milli
ìHVVDìURVNDìiWWD³ Menntamálaráðuneytið, 1999, 8).
Vinna eða leikur með einingakubbana hefur áhrif á alla þessa þroskaþætti með ýmsum
hætti. Með líkams- og hreyfiþroska er barnið að styrkja og samhæfa hreyfingu sína,
efla hreyfigetu og hreyfiþroska og læra sjálfsbjargarviðleitni. Í samskiptum sín á milli
þróa börn félags- og tilfinningaþroska. Samskiptin hvetja börn til þess að sýna öðrum
umburðarlyndi og virðingu, hjálpar þeim að leysa deilur og að koma skoðunum sínum
á framfæri. Þau læra að virða skoðanir annarra auk þess sem jafréttisvitund þeirra er
efld. Með málþroskanum er barnið að auka orðaforða sinn og byggja upp
hugtakaskilning sinn. Því er nauðsynlegt fyrir starfsfólk í leikskólum að tala við börn á
meðan þau eru í leik og starfi, fá þau til þess að tala við önnur börn og segja frá. Einnig
er mikilvægt að segja barninu ævintýri og lesa fyrir það til dæmis sögur um byggingar
(Menntamálaráðuneytið, 1999, 9).
Hugarkortið (mynd 10) að neðan er unnin úr Block Book. Á hugarkortinu má sjá
þroskaþætti og viðfangsefni er tengjast leik barna með einingakubba: Félags- og
tilfinningaþroski, málþroski, líkamsþroski, samfélagsfræði, list, vísindi og stærðfræði.
Alla þá þætti sem falla undir stærðfræði var farið í hér að ofan í kaflanum um
stærðfræði.
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M ynd 14 H ugar kort

4.2. Byggingastig
Flest börn ganga í gegnum sjö ákveðin byggingastig í leik með kubbana. Ekki skiptir
máli hvort þau byrja að nota kubbana tveggja eða sex ára, að því undanskyldu að fyrsta
stigið á aðeins við um ung börn. Því eldri sem börn byrja að leika með kubbana því
hraðar fara þau í gegnum stigin. Stigin eru öll samt sem áður mikilvæg þar sem börnin
þurfa grunninn til að byggja á (Johnson, 1996, 10). Mikilvægt er fyrir
leikskólakennara að þekkja þessi stig til þess að skilja leik barnanna. Það er eðlilegt
fyrir barn á fyrsta stigi að labba um með kubbana án þess að byggja úr þeim nokkuð,
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að sama skapi má gera ráð fyrir að fimm ára gamalt barn byggi úr kubbunum flóknar
byggingar (Dodge og Colker,1992, 87).
Á fyrsta stigi eru börnin ekki farin að byggja byggingar heldur bera þau kubbana á
milli staða og jafnvel stafla þeim saman hér og þar í óreglulega bunka. Á þessu stigi
eru börnin aðalega að handleika kubbana og læra þekkja þá, eiginleika þeirra og
formmyndanir. Þetta stig á við mjög ung börn (Johnson, 1996,10).
Á ö⇥ru stigi eru börnin bæði farin að stafla upp kubbunum og eins leggja saman á
gólfið til að mynda samfeld form. Fái börnin í hendur bíla mynda kubbarnir fljótt vegi
(Dodge og Colker,1992, 88). Mikið er um endurtekningar en staflarnir eru fljótir að
hrynja í gólfið enda virðist oft sem tilgangurinn með hleðslu þeirra sé að láta þá falla
aftur. Börnin nota gjarnan mikið af kubbum og oft virðist leikurinn snúast um að nýta
alla þá kubba sem í boði eru (Johnson, 1996,12).
Á ri⇥ja stigi eru börnin komin með svolitla reynslu af kubbunum og eru orðin
öruggari í notkun þeirra. Börnin uppgötva að þau geta tengt kubbana saman og byggt
þannig brú (Dodge og Colker, 1992, 88). Þegar börn ná þeim hæfileika að byggja brú
eru þau búin að leysa eitt af fyrstu vandamálum sem geta fylgt flóknum byggingum.
Það getur verið vandasamt að reisa tvo kubba þannig að bilið á milli þeirra sé passlega
langt fyrir kubbin sem kemur ofaná (Johnson, 1996, 14).
Á fjór⇥a stigi byrja börnin að búa til lokuð þrívíð form, svo sem þríhyrninga,
rétthyrninga og önnur form. Líkt og á fyrri stigum endurtaka þau leikinn ítrekað þegar
þau hafa náð færni til (Johnson, 1996, 16-17).
Á fi mmta stigi eru börnin farin að geta notað ímyndunaraflið betur. Þau nota fleiri
kubba og byggja stærri byggingar. Börnin raða kubbunum upp í mynstur sem þau
endurtaka jafvel þangað til að allir kubbarnir hafa klárast (Dodge og Colker,1992, 89).
Á sjötta stigi eru börnin farin að nota kubbana meira í hlutverkaleiki og eru farin að
nefna byggingarnar nöfnum. Börnin hafa mögulega nefnt byggingarnar sínar á fyrri
byggingarstigum en þá oftast að fyrirmynd eldri barna. Fyrir eldri börnin eru
nafngiftirnar mjög eðlilegar og eru oft í tengslum við hlutverkaleik þeirra. Um leið og
börnin taka að nota kubbana í hlutverkaleik breytist hlutverk kubbana því þeir eru þá
ekki lengur í aðalhlutverki leiksins (Johnson, 1996, 21). Byggingar barnanna eru á
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þessu stigi orðnar mun flóknari og við gerð þeirra þarf bæði fleiri kubba og form
(Dodge og Colker,1992, 90).
Á sjöunda stigi eru börnin farin að byggja byggingar sem þau þekkja, gjarnan er
umhverfi skólans og heimili þeirra aðalfyrirmyndin (Johnson, 1996, 21).

4.3. Umhverfi
Bæði staðsetning kubbakróks og umhverfið í kringum hann skiptir miklu máli í leik
barna. Til þess að börnin fái sem mest út úr kubbaleiknum þarf plássið sem þau hafa til
leiksins að vera nægjanlega stórt. Ef plássið er of lítið þurfa börnin að byggja
byggingar nálægt hverju öðru og getur það leitt til þess að börnin verða fyrir hverju
öðru (Dodge og Colker,1992, 77). Rýmið má þó ekki vera of stórt því þá ná börnin
ekki að einbeita sér nóg af leiknum og eiga það til að fara í ærslaleik. Einn þriðji af
gólfplássi deildarinnar ætti að vera notað undir kubbaleik með einingakubba. Hillur
undir einingakubba ættu að vera færanlegar svo hægt sé að ýta þeim upp að vegg og
þannig búa til betra gólfrými (Hirsch, 1996, 118). Teppalagt gólf í kubbakrók getur
komið að góðum notum. Teppið minnkar lætin í kubbaleiknum. Það gerir
kubbaleikinn þægilegri og styður við byggingar svo að þær haldi betur jafnvægi
(Dodge og Colker,1992, 77).

4.4. Hlutverk kennarans í leik með einingakubba
Hlutverk kennarans er að skapa börnunum nægjanlegt rými, úrval af kubbum eftir
aldri og aðstæðum. Það skiptir máli hvernig umhverfið er skipulagt, ef það er vel
skipulagt þá verður það auðveldara fyrir börnin að finna það sem þau þurfa. (Dodge og
Colker,1992, 82-83). Í kubbaleik getur alltaf eitthvað farið úrskeiðis. Eitt af
hlutverkum kennarans er að grípa inní með því að hlusta og svo að spyrja opinna
spurninga og leiða þannig börnin áfram á rétta braut. Opnar spurningar geta verið til
dæmis hvað er, hvernig og hvers vegna. Kennarinn fær börnin til að tengjast
raunveruleikanum. Hann fær þau til þess að ræða um hvað þau eru að skapa með
kubbunum og tengir þannig hinu daglega lífi (Cuffaro,1992 92-93). Sumum kennurum
finnst þetta vera erfitt, sérstaklega þegar ung börn eru að byggja því byggingar þeirra
eru mjög einfaldar. Gott er að spyrja börnin opinna spurninga til þess að hvetja þau til
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að tjá sig um byggingar sínar. Kennarinn getur lagt inn ákveðin hugtök þegar hann
ræðir við börnin um byggingarnar eins og fyrir ofan, fyrir neðan, við hliðin á, meira en
minna en með því að leggja inn þessi hugtök er kennarinn að auka orðaforða barnanna
og skilning þeirra á þeim (Dodge og Colker, 1992 , 92-93). Kennarinn getur með
spurningum hjálpað börnunum að uppgötva hvernig hutir eru ólíkir og hvernig og
hvenær þeir eru líkir eða alveg eins (Leeb Lundberg,1984, 98) Þegar kennari vill fá að
vita hvað barnið er að byggja er ekki gott fyrir hann að giska á það. Betra er fyrir
kennarann að spyrja opinna spurninga. Ef börnin gefa byggingunni nafn er gott að
samþykkja það (Leeb Lundberg, 1984, 100). Það getur komið fyrir að barn þarf aðstoð
frá hinum fullorðna í að komast á milli leikstiga til þess að þau geti þróað hugmyndir
sínar (Dodge og Colker, 1992, 95).
Hlutverk kennarans felst einnig í því að hann sjái til þess að börnin fari efir ákveðnum
reglum þegar þau eru að byggja. Þessar reglur eru settar á til þess að hjálpa
kennaranum og barninu en ekki til að hefta þau. Dæmi um reglur eru:
x

Ekki ganga á kubbunum

x

Það má ekki henda kubbunum

x

Það má ekki byggja of nálægt kubbahillunni því hin börnin þurfa að
geta á auðveldan hátt náð sér í kubba

x

Hversu hátt börnin mega kubba er kennarans að meta. Það fer meðal
annars eftir því hve gömul eru börnin og hve mikla reynslu þau hafa

x

Það á ekki að ýta eða sparka í byggingu þannig að hún detti (Hirsch,
1984, 182).

Það er eðlilegt að börn læri að takast á við og leysa vandamál í kubbaleik. Um leið og
þau fara að leika með kubba standa þau ávallt frammi fyrir ákveðnum vandamálum,
eins og til dæmis hvar þau eiga að hafa hurðina þegar þau eru að byggja hús.
Mikilvægt er að börn fái að uppgötva, prófa sig áfram og leysa sjálf þau vandamál sem
upp koma. MaUJLUNHQQDUDUVS\UMDÄ+YHQ UHUUpWWDèIXOORUèLQQJUtSLLQQt"³%HVWD
svarið við er að kennarinn noti eigin skynsemi og sjái að barnið þurfi á því að halda
(Dodge og Colker,1992, 97-98). Ekki hafa öll börn áhuga á að leika sér að kubbunum
og er það þá hlutverk kennarans að hvetja barnið áfram og koma því inn í leikinn. Til
eru nokkrar góðar aðferðir sem gott er fyrir kennarann að þekkja. Oft er nóg fyrir
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kennarann að koma sér fyrir í kubbakróknum til þess að barnið fái kjark til að vinna
með kubbana (Dodge og Colker,1992, 90). Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að
barn vill ekki fara í kubbaleik til dæmis barnið er hrætt við að prófa eitthvað nýtt, veit
ekki hvað það á að gera, finnst hávaðinn í kubbaleiknum vera of mikill. Ein leið til þess
að fá barn í kubbaleik er að kennarinn bjóðist til þess að fara með því í leik. Kennarinn
sest þá niður og fær barnið til þess að ná í ákveðna kubba (Dodge og Colker, 1992, 91).
.XEEDUQLU HUX RIW i WtèXP WDOGLU YHUD ÄVWUiNDGyW³ RJ Ii VW~ONXUQDU ìDX VNLODERè frá
samfélaginu. Miklu máli skiptir að kennarinn sendi strax skýr skilaboð um að öllum sé
velkomið að leika með þá, jafnt stelpur sem strákar (Dodge og Colker,1992, 92).

4.5. Ítarefni í einingakubbum
Pratt var hreinstefnumanneskja hvað ítarefni varðaði. Hún taldi að börnin þyrftu ekki
lokaðann efnivið eins og bíla, dúkkur eða plastdýr. Einingakubbarnir sem opinn
efniviður átti duga til þess að fá börnin til þess að skapa sjálf. Grunnkubburinn getur
þannig orðið að bíl eða bát (Winsor, 1996, 7). Ítarefni getur glætt leik barna í
einingakubbum. Þó svo að börnin séu með fólk og dýr þá dugar það oft ekki til að sýna
þau smáatriði sem börnin vilja sýna (Stanton og Weisberg, 1996, 150). Vanda þarf
valið á ítarefni og mikilvægum spurningum þarf að svara áður en ítarefnið er valið,
eins og á að nota opinn efnivið sem kennarinn hefur sankað að sér eða á kennarinn að
kaupa tilbúið ítarefni eins og bíla og umferðarskilti. Bæði opinn og lokaður efniviður
hafa sína kosti og galla (Cuffaro, 1996, 93). Hér koma nokkrar tillögur að skemmtilegu
ítarefni:
x Málningarlímband
x Litlir litaðirkubbar
x Garn
x Skeljar
x Efnisbútar
x Blöð og litir
Kubbaleikur er ekki einungis góð afþreying fyrir börn heldur einnig frábært tæki til
náms. Í gegnum kubbana kynnast börnin hugtökum eins og rými, þyngd, flokkun,
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stærð og munstur. Samspil einingakubba, umhverfis og samskipta við kennara skapa
grundvöll fyrir góðum og þroskandi leik.
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5. Rannsóknarsnið
5.1. Markmið
Einingakubbar eru skilgreindir sem opinn efniviður og hafa verið kenndir við Caroline
Pratt. Margir leikskólar hér á landi nota slíka einingakubba í sínu starfi. Í starfi okkar á
leikskólum, á undanförnum árum, höfum við séð og upplifað margar mismunandi
áherslur í notkun slíkra kubba. Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvernig
stærðfræði fléttast inní leik barna með einingakubba.
Við völdum tvo leikskóla sem nota einingakubba mikið í daglegu starfi og eru í
daglegu tali oft kallaðir ³NXEEDOHLNVNyODU´, í jákvæðri merkingu þess orðs. Samt sem
áður eru mismunandi áherslur í starfi leikskólana þegar kemur að notkun kubbana.
Leikskólarnir voru valdir vegna ólíkra áhersla þeirra á notkun einingakubba. Hjá
öðrum skólanum snýst starfið mjög mikið í kringum kubbana á meðan að hinn skólinn
notar þá jafnhliða öðru starfi. Leikskólarnir eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og
hafa verið starfræktir í á tíunda ár. Fengið var leyfi, með tölvupósti (sjá fylgiskjal 1),
frá stjórnendum og starfsmönnum leikskólanna, bæði til þess að fylgjast með
leikstundum, skrá niður athuganir og taka viðtöl við tvo starfsmenn á hvorum stað um
notkun á einingakubbum. Nöfnum á leikskólum, börnum og kennurum var breytt til
þess að vernda hag þeirra.
Á hvaða hátt fléttast stærðfræði inn í leik barna með einingakubba?

5.2. Rannsóknaraðferðir
Til að ná fram þeim markmiðum sem sett voru fram í byrjun rannsóknarinnar var beitt
eigindlegri rannsóknaraðferð. Eigindleg ( Qualitative) rannsóknaraðferð fer fram í
náttúrulegu umhverfi sem lýsir margþættum raunveruleika og grípur náttúrulega
hegðun þegar hún á sér stað. Eigindleg rannsókn byggir á söfnun gagna, greiningu og
túlkun. Einblínt er á munnlega frásögn og athugun öfugt við megindlega
rannsóknaraðferð þar sem áherslan er lögð tölulegar niðurstöður og óvéfengjanleg
gögn (McMillan, 2008, 12-13). Eigindlegir rannsakendur líta svo á að það séu
margskonar raunveruleikar út frá mismundandi sjónarhorni þátttakenda. Til þess að
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skilja það fyrirbæri sem á að rannsaka séu aðstæður grundvallaratriðið. Til að hægt sé
að meta og túlka niðurstöður þurfa sjónarmið rannsakenda að vera ljós (McMillan,
2008, 274-275). Eigindlegum rannsóknaraðferðum er skipt niður í fyrirbærafræði
(Phenomenology), þjóðfræði ( Ethnography), gagnbundnar kenningar ( Grounded

theory) og tilvikskannanir ( Case study) (McMillan, 2008, 12-13).
Í þessari rannsókn var beitt tilviksathugun. Tilviksathugun fer djúpt í einn eða fleiri
þætti, hópa, athafnir,atburði eða aðrar heildir sem skilgreindar eru af tíma og stað.
Gagnaöflun getur farið fram á marga vegu til dæmis með munnlegum lýsingum,
vettvangsskráningu, athugunum, myndatöku og frásögn (McMillan, 2008, 13). Til eru
nokkrar mismunandi gerðir af tilvikskönnunum eins og

lífsaga, söguleg

atviksgreining, áhorf og greining aðstæðna (McMillan, 2008, 289).
Við

rannsóknina

var

ákveðið

að

nota

athugun/skráningu

( Opservation),

vettvangsskráning ( F ieldnotes), greiningu gagna ( Data analyses) og viðtöl
(Interview). Uppeldisfræðileg skráning hefur verið notuð á leikskólum árum saman og
er aðferð til gagnaöflunar. Aðferðin á uppruna sinn að rekja til leikskóla á
Norður-Ítalíu í bænum Reggio í Emelía í Romagnahéraði. Rannsóknin felur í sér
skráningu og athugun á orðum barns, samskiptum milli barna og barna og fullorðinna.
Hægt er að gera skráningu á nokkra vegu þar á meðal taka ljósmyndir, skrifa
vettvangsathuganir og taka upp á myndbandsupptökuvél eða hljóðupptökum (Guðrún
Alda Harðardóttir, 2000, 69).
Eigndlegar athuganir eiga sér stað í náttúrulegu umhverfi barnanna án þess að hafa
áhrif á leik þeirra. Fylgst var með börnum í leik með einingakubba og skráðar voru
niður vettvangsathuganir, myndir teknar af þeim byggingum sem börnin gerðu og
viðtöl framkvæmd við leikskólakennara barnana.
Viðtöl eru notuð til þess að afla rannsóknargagna með beinum orðasamskiptum milli
rannsakenda og viðmælenda. Tekið var viðtal með opnum spurningum (sjá fylgiskjal
2) við tvo starfsmenn á hvorum leikskóla. Opnar spurningar eru þegar svarmöguleikar
eru ekki ákveðnir fyrir fram, til dæmis já eða nei, heldur gefur það viðmælenda
tækifæri á að koma sínum skoðunum á frammfæri. Umræðuefnið er ákveðið af
rannsakendum en innihald viðtalsins ekki (Helga Jónsdóttir, 2003, 73-74).
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Vettvangsathugun er skráningarðferð þar sem rannsakandinn skráir niður ítarlegar
lýsingar sem innihalda hráar athuganir,túlkanir hans á þeim og skoðanir (McMillan,
2008, 279). Í þessari rannsókn voru skráð niður meðal annars niður samtöl á milli
barnanna og milli kennara og barna, og þær upplifanir sem rannsakendur urðu fyrir á
meðan athuguninni stóð.
Greining gagna felur í sér þrjú skref, skipulagningu upplýsinga, úrvinnslu upplýsinga
og túlkun upplýsinga. Skipulagning upplýsinga felst í því að kóða og flokka
upplýsingar í smærri einingar (McMillan, 2008, 283-284). Sú aðferð var notuð að lesa
í gegnum upplýsingar sem fengust á vettvangi og flokka gögnin eftir atburðum og
mikilvægi. Í úrvinnslu upplýsinga er rannsakandinn að vinnu úr kóða/flokkun og
þannig koma reglu á upplýsingarnar. Túlkun upplýsinga þegar rannsakandinn
skilgreinir hvað hann fann og hvaða merkingu það hefur. Rannsakandinn túlkar
upplýsingarnar hlutlaust og dregur ályktanir af þeim (McMillan, 2008, 283-284).
Áður en lagt var af stað á vettvang voru skilgreindir þeir þættir sem við vildum hafa til
viðmiðunar í greiningu og túlkun gagnanna. Þessir þættir voru:
x Hvernig er umhverfi/ rýmið á vettvangi?
x Hvernig hefur rýmið áhrif á kubbaleikinn?
x Hvernig eru samskipti kennarans við börnin?
x Hvernig kemur stærðfræðin fram í leiknum?
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6. Rannsóknargögn og niðurstöður
Rannsóknin var gerð á tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Báðir leikskólarnir
kenna sig við opinn efnivið og vinna eftir hugmyndafræði Caroline Pratt og John
Dewey. Gerðar voru þrjár athuganir á hvorum leikskóla fyrir sig. Á leikskólunum er
fjöldi barna á bilinu 60 upp í 90, en starfsmannafjöldinn er mjög svipaður á báðum
leikskólunum tæplega þrátíu starfsmenn á hvorum stað.

6.1. Kubbakot
Kubbakot er staðsettur í útjaðri höfuðborgarinnar inni í miðju íbúðarhverfi. Mikið er af
fjöllum í nánasta umhverfi leikskólans en lítið er af byggingum með sérkennum eins
og til dæmis kirkjum. Garður leikskólans er nokkuð stór. Megináhersla leikskólans er
að hvetja börnin til þess að nota gagnrýna og skapandi hugsun. Frjálsi leikurinn fær
gott svigrúm á Kubbakoti og er deginum skipt milli hópastarfs og vals. Kubbakot
leggur áherslu á stærðfræðlega vitund barnsins og rökræna hugsun í öllu daglegu
starfi. Kubbar er sá efniviður sem mest er notaður á leikskólanum. Þeir kubbar sem
meðal annars eru notaðir á leikskólanum eru einingakubbar og holukubbar. Umhverfið
og leikur með kubbana örvar leik barna, virkni og frumkvæði (Námsskrá Kubbakots
2010).

Athugun 1
Fyrsta athugunin var framkvæmd í hópastarfi á Ljónakoti. Barnahópurinn samanstóð
af tíu drengjum fæddum árið 2004 ásamt einum kennara henni Svanhildi. Hópastarfið
fór fram í alrými deildarinnar húsgögn voru færð til svo rými til leiks var nokkuð gott.
Í kubbakróknum eru tvær hillur með nokkuð mörgum einingakubbum. Börnin eiga
auðvelt með að nálgast ítarefni þar sem það geymt í þeirra hæð. Á gólfinu fyrir framan
kubbahillurnar er gul lína sem sýnir að ekki megi kubba upp við kubbahillurnar.
Hópastarfið tók rúman klukkutíma
Svanhildur byrjaði hópastarfið á því að fá drengina til þess að setjast niður á gólfið.
Áður en leikurinn byrjað fór Svanhildur yfir allar þær reglur sem gilda í
kubbaleiknum. Drengirnir skiptust niður í þrjá hópa. Tveir þeirra, Arnar og Pétur, fóru
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í sitthvort hornið þar sem þeir byggðu sínar byggingar án afskipta hinna drengjanna.
Hinir drengirnir, félagarnir, unnu saman við að byggja byggingu. Þeir náðu sér í marga
grunnkubba og báru þá út á mitt gólfið. Þeir hófust strax handa við að raða þeim upp
eins og dómínókubbum. Dómínóið náði
fljótlega yfir allt gólfið á deildinni, undir borð
og fram á gang. Dómínóið féll nokkrum
sinnum á meðan byggingu þess stóð.
Félagarnir létu það ekki á sig fá, hlógu og
höfðu gaman af. Dómínóið var endurreist eftir
hvert skipti sem það féll og enginn var
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ásakaður um að hafa fellt það. Hinsvegar kom það einu sinni upp að tveir drengir
deildu um hver ætti að laga bygginguna eftir að hún hafði fallið. Svanhildur greip hvert
tækifæri sem hún fékk til þess að taka myndir, bæði af byggingum barnanna og þeim.
Ef Svanhildur tók upp kubba og rétti börnunum þá notaði hún alltaf stærðfræðileg heiti
eins og fjórfaldur, tvöfaldur, sívalningur og ferhyrningur. Einu sinni kom það fyrir að
Svanhildur þurfti að hafa afskipti af drengjunum og spyrja þá hvað gengi á. Um leið
hættu þeir öllum ágreiningi og héldu áfram brosandi. Greinilegt var að þeir voru búnir
að þróa dómínóið í nokkurn tíma því samvinnan var mikil, allir höfðu sitt hlutverk og
ekki var sjáanleg valdabarátta á milli þeirra. Hamagangur varð þegar dómínóið náði
fram á gang. Svanhildur greip þá strax inn í og benti þeim á það að ef þeir gætu ekki
hamið sig á ganginum yrðu þeir að koma inn. Hluti af félögunum fór þá aftur inn á
deildina og byrjuðu að byggja byggingu við endann á dómínóinu. Aftur notuðu þeir
grunnkubbinn og VDJèLHLQQGUHQJXULQQYLèKLQDIpODJDQDÄYiYLèHUXPQ VWXPE~QLU
PHèDOODNXEEDQD³%\JJLQJLQYLèHQGDQQhækkaði fljótt og urðu þeir að ná í stól til að
þess að ná upp. Félagarnir skiptust á að fara upp á stólinn og
setja næsta kubb ofan á bygginguna. Félagarnir hættu ekki að
byggja fyrr en þeir náðu ekki lengur upp á topp. Þegar félagarnir
höfðu lokið við háu bygginguna færðu þeir sig að miðju
dómínósins og byggðu þar upp alveg eins turn og áður. Vinnan
við þennan turn fór fram eins og við fyrri turninn, þeir notuðu
stólinn og skiptust á. Einn drengurinn leit yfir báða turnanna og
VDJèLVWROWXUÄYiìHWWDHUMDIQVWyUW³KLQLUIpODJDUQLUOLWXXSSRJ
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voru augljóslega jafn ánægðir með byggingarnar.

40

Þegar þarna var komið við sögu höfðu Pétur og Arnar fengið ítarefni hjá Svanhildi,
litaða teninga og perlusteina, sem þeir notuðu til þess að skreyta byggingar sínar.
Fyrstu samskiptin sem þeir áttu við félagana voru þegar tveir af þeim komu til Arnars
og sníktu af honum litaða teninga. Arnar gaf þeim sætum alla teningana sína og virtist
ánægður með þessi samskipti. Svanhildur fylgdist með þessum samskiptum og spurði
Arnar hvort félagarnir hefðu tekið af honum teningana. Arnar var fljótur að svara
henni með bros á vor að hann hefði selt þeim teningana. Einn af félögunum brosti og
var greinilega ánægður með samvinnuna í þessu hópastarfi því hann sagði yfir allan
GUHQJMDKySLQQÄYiKYDèDOOLUHUXVNHPPWLOHJLU³
Stuttu seinna fór dómínóið óvart af stað og allt hrundi niður á gólf. Hrunið fékk
drengina til þess að hoppa og öskra af gleði. Svanhildur settist niður hjá þeim og spurði
HLQQ ~U KySQXP ÄKYDè HUX ìHWWD PDUJLU NXEEDU"³ RJ EHQGLU i JyOILè 'UHQJXULQQ
VYDUDèLXPK OÄPLOOMyQ³6YDQKLOGXUE\UMDði að flokka kubbana sem lágu á gólfinu.
ëHJDU HLQQ GUHQJXULQQ WyN HIWLU ìYt VDJèL KDQQ ÄHQ YLè HUXP Dè IDUD JHUD DIWXU³
Svanhildur talaði um að flokka þyrfti kubbana svo þeir gætu haldið áfram.
Leikurinn leysist upp svo Svanhildur bað drengina um að flokka kubbana. Svanhildur
hvatti drengina til þess að telja kubbana. Hún talaði mikið um tölur bæði þegar
drengirnir voru að ganga frá og allan tímann sem hópastarfið fór fram. Allir fóru strax
í að flokka kubbana og ganga frá þeim í hillurnar. Tiltektin tók stuttan tíma, engir
árekstrar urðu og drengirnir sungu og dönsuðu á meðan. Eftir tiltektina hrósaði
Svanhildur drengjunum fyrir að hafa verið fljótir og duglegir að flokka og ganga frá
kubbunum.

Athugun 2
Athugun tvö fór fram á Fiskakoti. Börnin voru sex, tveir drengir og fjórar stúlkur, öll
fædd árið 2005. Tveir kennarar, Lísa og Marín, eru með börnunum í þetta skipti. Eins
og í fyrstu athugun fór hópastarfið fram í alrými deildarinnar og varði hún í um þrjú
korter. Búið var að færa til borð og stóla svo börnin fengju meira pláss fyrir
kubbaleikinn. Í kubbakróknum eru tvær hillur með kubbum og ítarefni í hæð barnanna.
Á gólfinu má líka sjá græna línu sem sýnir að ekki megi kubba upp við hillurnar.
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Börnin byrjuðu strax á þvi að ná sér í kubba. Stúlkurnar, Elísa,
Harpa, Klara og Lilja, fóru strax að byggja kastala saman.
Byggingin var frekar lág en flókin. Drengirnir, Aron og Sveinn
áttu erfitt með að komast í kubbaleik. Aron byrjaði þó að byggja
en það var fyrir innan grænu línuna. Lísa minnti Aron á þá reglu
að ekki er í boði að byggja þar. Sveinn ráfaði um rýmið. Lísa
spurði Svein hvað hann ætli að gera. Sveinn renndi sér til
stúlknanna og sagðist ætla að aðstoða þær. Stuttu seinna voru
strákarnir komnir í leik, þeir fóru að byggja fallbyssu. Aron var
QRNNXèiQ JèXUPHè~WNRPXQDRJVDJèLYLè/tVXÄìHWWDHUXìUtU
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VNMyWDUDU³RJJHUèLVNRWKOMyè'UHQJLUQLUE WWXVtYDOQLQJXPYLèRJE\VVDQYDUèPXQ
stærri fyrir vikið.
Þó rýmið væri gott til kubbaleiks þá kusu allar stúlkurnar að byggja hlið við hlið. Elísa
og Klara náðu sér í tvo tvöfalda grunnkubba og reyndu að byggja brú. Bilið á milli
kubbana var of langt svo þær sóttu annan eins til viðbótar, brúin náði þá að standa.
Stúlkurnar tvær byggðu vegg báðum megin við brúna sem varð nokkuð stór. Lilja
rakst í brúna og hrundi hún ofan á kastalann. Harpa sýndi engin viðbrögð þegar
kastalinn hrundi þó hún hefði verið að byggja hann allan tímann, hún fór strax í að laga
hann. Elísa byggði áfram ofan á brúna og í eitt skiptið var hún komin með einn langan
kubb og einn grunnkubb. Elísa reyndi að setja grunnkubbinn ofan á þann langa en
hann datt niður og byggingin með. Drengirnir æstust upp við lætin og Lísa stoppaði þá
og fékk þá til þess að byggja byssuna sína áfram. Aron og Sveinn reyndu að finna rétta
jafnvægið á byssunni svo þeir gætu skotið kubbum upp í loftið. Við þessar tilraunir
rakst byssan í kastalann sem hrundi enn og aftur. Harpa hafði enn ekki sýnt nein
viðbrögð við því að kastalinn væri alltaf að hrynja og í þetta skipti varð engin breyting
þar á. Á þessum tímapunkti dró Lilja sig í hlé frá kubbaleiknum og settist á
gluggakistuna hjá Lísu og Marín. Stúlkan sat þar það sem eftir var af hópastarfinu.
Drengirnir misstu allann áhuga á að leika í kubbunum og fóru í ærslaleik um alla
deildina og hlupu út um allt með látum. Mikið af starfsfólki rápaði um deildina og
jafnvel beint yfir byggingar barnanna. Lísa og Marín voru svolítið uppteknar af þessari
umferð og voru þar af leiðandi heldur lengi að stoppa ærslagang drengjana.
Eftir að kastalinn og brúin höfðu hrunið enn einu sinni fóru Harpa og Klara að laga
NDVWDODQQ 6W~ONXUQDU W|OXèX XP Dè E~D WLO ÄPLNOX IDOOHJUL NDVWDOD³ 6YHLQQ YDUè
42

áhugasamur um kastalann og sagðist ætla að aðstoða þær. Harpa varð ekki nógu ánægð
með þá áætlun KDQVRJìHJDU6YHLQQWyNXSSNXEEKH\UèLVWtKHQQLÄì~PiWWHNNLWDND
ìi³ 6YHLQQ VDJèL i PyWL ÄìLè HUXè PHè DOOD NXEEDQD³ ìUiWW I\ULU Dè QyJ Y UL DI
kubbum í kubbahillunum. Kastalinn hrundi svo í síðasta skiptið og bað því Lísa
börnin um að flokka kubbana. Hún settist niður á gólfið með þeim og spjallaði við þau:
/tVDÄM MDQ~I|UXPYLèDèIORNND³  ÄKYDèHUXPDUJLUNXEEDU
ìHJDUYLèHUXPDèIORNND³
$URQÄILPP³
/tVDVHWXUVH[NXEEDRJVS\U$URQÄiìHWWDDèYHUDVYRQD"³
$URQÄQHLìDèiDèYHUDILPP³
Aron stóð svo upp, gekk til Sveins og þeir duttu beint í ærslaleik. Drengirnir hættu
alveg að flokka og ganga frá, þeir enduðu saman í einu horninu á deildinni að spjalla
saman. Lísa tók eftir því að drengirnir væru hættir að aðstoða stúlkurnar og sagði við
þá að það yrðu skildir eftir kubbar fyrir þá sem þeir fengju að flokka. Marín settist
niður og fékk drengina til þess að flokka með sér. Ekkert ítarefni var notað í þessu
hópastarfi, börnin báðu ekki um það og kennararnir buðu þeim það ekki.

Athugun 3
Þriðja athugunin fór fram á Kettlingakoti. Börnin eru fædd árið 2007 og eru fimm.
Þrjár stúlkur, Sunna, Steinunn og Laufey, og tveir drengir, Kristófer og Baldur ásamt
kennaranum Írisi. Hópastarfið fór fram í litlu herbergi, borði og stólum hafði verið ýtt
út í horn til þess að fá meira rými. Ein kubbahilla með kubbum er í herberginu. Engin
lína er á gólfinu til þess að merkja hvar ekki megi kubba. Minna magn er af kubbum á
yngstu deildinni til þess að fjöldi þeirra passi aldri barnanna.
Hópastarfið varði í um 20 mínútur.
Hópastarfið byrjaði þannig að öll börnin settust sjálf upp við
vegginn. Íris kom inn í herbergið og sá að börnin sátu öll upp við
YHJJLQQRJVDJèLìiEURVDQGLÄìLèPHJLèOHLND³6WHLQXQQIyUVWUD[
að kubbahillunni, hún tók sér nokkra sívalninga og fór með þá út í
M ynd 18
Sívalningar

horn. Hornið notaði hún sem jafnvægi við kubbana til þess að geta
byggt upp stærri byggingu. Kristófer aðstoðaði Steinunni að fara
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með sívalningana í hornið. Laufey safnaði nokkrum formum af kubbum upp við einn
vegginn og gerði tilraunir til þess að láta bygginguna standa. Byggingin náð aldrei að
standa uppi hjá henni og einu sinni bað hún Írisi að aðstoða sig. Íris hvatti hana þá til að
reyna sjálf að finna lausn á vandanum. Sunna stoppaði að byggja og fór til Írisar og bað
hana um að klæða sig úr bolnum því henni væri svo heitt. Skyndilega varð öllum
börnunum svo heitt að þau þurftu líka að fara úr sínum peysum. Íris aðstoðaði þau öll
með bros á vör.
Hópastarfið hafði staðið í um tíu mínútur þegar Baldur mætti á leikskólann, þegar hann
kom inn í herbergið fór Steinunn fljótt að sinni byggingu og sagði hátt og ákveðið
ÄìHWWDHUPLWW³6tYDOQLQJDE\JJLQJLQKUXQGLQLèXURJE|UQLQXUèX VWRJNiW.ULVWyIHU
settist á gólfið með sívalning og fleyg, sleikti þá og sagðist vera borða ís. Fljótlega
voru öll börnin sest við vegginn með kubba sem þau sleiktu af bestu lyst.
Baldur náði sér í kubba og fór með þá út í eitt hornið og byrjaði að byggja. Steinunn og
Kristófer fóru strax til hans og sögðust vilja aðstoða hann. Eftir smástund voru öll
börnin komin til hans til að aðstoða hann. Börnin voru farin að tala hvert ofan í annað
og lætin stig mögnuðust. Sunna settist niður við kubbahillurnar með tvo kubba í hönd,
hún sló þeim niður í gólfið. Íris var fljót að minna hana á að hún væri ekki að fara vel
með kubbana og stakk upp á því að Sunna væri góð við þá. Sunna strauk kubbana til
þess að finna hversu mjúk áfærð þeirra væri. Þegar hópastarfið hafði varað í um 20
mínútur leystist leikurinn upp. Íris YDUIOMyWWDèJUtSDLQQtRJVDJèLÄM MDQ~VNXOXPYLè
IORNND³VDJèLVYRE|UQXQXPDèVHWMDìUMiNXEEDVDPDQRJNH\UDìiVYRDèKLOOXQQL
Íris hélt sig fyrir utan leik barnanna, hún var samt sem áður til staðar ef að ágreiningur
kæmi upp.

6.2. Vinakot
Vinakot er staðsett miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Mörg kennileiti eru í kringum
leikskólann. Vinakot vinnur eftir kenningum John Dewey og Caroline Pratt. Lögð er
áhersla á að kennarinn spyrji opinna spurninga, hvetji börnin til þess að prófa sig
áfram, komast að niðurstöðu, efast og endurtaka aftur. Markmið Vinakots er að barnið
fái að njóta sín, efli frumkvæði sitt, auki sjálfstæði, umburðarlyndi og fái tækifæri til
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að vera virkt og skapandi. Skólinn er fyrir börnin en ekki börnin fyrir skólann
(Námskrá Vinakots 2008).

Athugun 1
Val var hjá börnunum í fyrstu athuguninni. Valið fór fram í kubbakróki deildarinnar
sem er staðsettur í horni alrýmis leikskólans. Gólfið er teppalagt og þar eru þrjár
kubbahillur með kubbum. Ofan á hillunum eru bækur og litlar körfur með ítarefnum í.
Tvö skilrúm eru notuð til þess að afmarka hluta af svæðinu. Við hliðina á
kubbakróknum er stórt borð og hillur sem notaðar eru undir listakrók. Stór gluggakista
er í glugganum upp við kubbakrókinn. Á gólfinu er svört lína sem sýnir hvar ekki má
kubba upp við hillurnar. Hvítar línur eru á gólfinu sem búa til sex hólf. Hólfin eru til
þess að afmarka leiksvæði fyrir eitt til tvö börn. Sex börn eru í valinu, þrír strákar;
Hafsteinn, Brynjar og Kári, og þrjár stúlkur; Berglind, Elísabet og Vala. Öll börnin eru
fædd árið 2004. Einn kennari tilheyrir hópnum, hún Rósa. Allar athuganirnar þrjár
fóru fram á sama staðnum, kubbakrók deildarinnar og tóku um klukkustund.
Valstundin byrjaði þannig að börnin tíndust eitt af öðru inn á krókinn. Þegar börnin
komu á svæðið fóru þau beint í að leika sér með kubbana. Kári kom spenntur í krókinn
RJ VDJèL YLè %HUJOLQGL VHP YDU ìHJDU NRPLQ i VY èLè ÄK  WODUX t P|PPy"³
Berglind hélt áfram að ná sér í kubba og svaraði honum ekki. Elísabet og Vala bættust
við RJ.iULVSXUèLìiDIWXUÄHLJXPYLèDèIDUDtP|PPy"³ÈèXUHQì UQièXDèVYDUD
KRQXPVDJèL+DIVWHLQQYLèKDQQÄQHLI|UXPtO|JJy³%U\QMDUVHPVtèDVWXUNRPVDJèL
JODèXUÄpJIpNNVtèDVWDSOiVVLè³'UHQJLUQLUIyUXLQQiGHLOGWLOìHVVDèWDODYLè5yVXRJ
biðja hana um bein. Drengirnir fengu leyfi til þess að nota beinin og Kári náði sér strax
t EHLQ KDQQ UDèDèL ìHLP i JyOILè RJ QRWDèL OHJJ WLO ìHVV Dè KDPUD ìDX ÄVDPDQ³
Stúlkurnar eru búnar að ná sér í nokkra kubba og byggja úr þeim stól. Smá rígur
myndaðist á milli drengjanna og stúlknanna:
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9DODÄìLèYLWLèHNNLKYDèYLèHUXPDèJHUD³
+DIVWHLQQÄ9DODPDQVWXOH\QLIpODJLè"³
9DODÄMi³
+DIVWHLQQÄì~HUWHNNLOHQJXUtOH\QLIpODJLQX³
9DODÄìLèYLWLèDOGUHLKYDèYLèHUXPDèJHUD³
%HUJOLQGÄVWUiNDUHIYLèVHJMXP\N kur hva⇥ vi⇥ erum a⇥ byggja ætli⇥ i⇥
DèVHJMDRNNXUKYDèìLèHUXèDèE\JJMD³
Eftir þetta samtal héldu stúlkurnar áfram að byggja stólinn sinn og drengirnir fóru að
byggja saman byggingu sem þeir komust að samkomulagi um að kalla lögguturn. Á
meðan drengirnir byggðu lögguturninn duttu þeir í hlutverkaleik og fylgdi því mikil
læti og þeir sögðu frá öllu því sem þeir gerðu. Kári átti erfitt með að halda sér í leik
með hinum drengjunum, var eirðarlaus, ráfaði aðeins um og endaði á því að fara leika
sér aftur með beinin. Beinin notaði Kári eins og hundabein, hann skreið á fjórum fótum
um svæðið og reyndi mikið að fá stúlkurnar í leik með sér. Hópastarfið var hálfnað
þegar hópur af yngri börnum kom og settist við borðið í listakróknum. Börnin í
kubbakróknum stoppuðu leikinn sinn og fóru að fylgjast með þeim því eitt af yngri
börnunum fór að gráta.
Stúlkurnar buðu drengjunum að koma og leika með sér. Kári
var sá eini sem þáði það boð og lék hund með þeim. Brynjar og
Hafsteinn einbeittu sér að því að byggja lögguturninn upp.
Seinna fóru þeir svo að byggja litlar byggingar í kringum
lögguturninn. Hafsteinn notaði kross og hálfkross sem dyr á
lögguturninum. Hann gerði tilraunir með kubbana, reyndi að
finna hvaða kubbur hentaði best sem lögguhurð. Hafsteinn
gerði fleiri tilraunir með kubbana, á einum tímapunkti var hann
búinn að raða fjórtán fleygum í hálfhring og var mjög ánægður

M ynd 19 Bogi úr
fleygum

PHè~WNRPXQDRJVDJèLJODèXUÄYiiQìHVVDèGHWWD³
Öll börnin misstu einbeitinguna auðveldlega, hvort sem það var út af utanaðkomandi
fólki, öðrum börnum og umhverfinu. Rósa var lítið sem ekkert til staðar á meðan
börnin voru í kubbaleiknum og olli það því að börnin voru mikið að rápa inn á deild og
útum allan leikskólann. Í lok valstundarinnar kom Rósa og bað börnin um að ganga frá
kubbunum því valstundin væri að verða búin. Börnin byrjuðu strax að ganga frá
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ítarefni og kubbum, þau gengu frá kubbunum þannig að þau settu þá ofan á næstu
byggingu því þær fengu að standa.

Athugun 2
Athugun tvö fór fram í hópastarfi barnanna. Börnin voru átta, fjórir strákar; Huldar,
Heimir, Ragnar og Óli, og fjórar stúlkur; Heiðrún, Sigrún, Guðrún og Jóhanna. Sæunn
var með þennan hóp.
Byggingar gærdagsins höfðu fengið að standa, Sæunn bað börnin um að setjast niður á
gólfið i hring. Þau buðu hvort annað velkomið í hópastarfið og létu tærnar nuddast
saman. Sæunn fór yfir reglurnar sem gilda í kubbakróknum,
x Taka það sem þarf af kubbum
x Ekki mikið í einu
x Það má breyta byggingum
Heiðrún og Jóhanna fóru í eitt hornið á svæðinu með stóra kubba. Þær bjuggu til tvær
stórar brýr úr kubbunum. Sigrún fór að kubbahillunni og ætlaði að ná sér í kubba, sá þá
að það hafði ekki verið gengið rétt frá kubbunum og benti Sæunni á það. Á miðju
svæðinu byggðu Ragnar og Óli stóra byggingu sem þeir sögðu vera bóndabæ. Heimir
sat við byggingu sem hafði fengið að standa frá því deginum áður. Hann hafði ekkert
bætt við hana en hann hafði hinsvegar fært til nokkra kubba. Ragnar og Óli fengu
tréfólk og dýr og urður þá öll börnin mjög spennt og náðu sér í nokkuð mörg stykki.
Heimir labbaði að bóndabænum og sagði í vælutón að Ragnar og Óli hefðu tekið af
honum dýr. Ragnar og Óli vildu ekki samþykkja það en gáfu það
eftir að Heimir fengi eitt dýr. Drengirnir voru þó ekki alveg sáttir
því þeir fóru að skoða hvað Heimir væri með mikið af fólki og
dýrum. Sáu þeir að Heimir hafði sankað að sér nokkuð mikið af
fólki og dýrum. Ragnar og Óli létu þó Heimi vera og náðu sér í
litaða teninga til þess að skreyta bóndabæinn sinn.
Huldar hafði verið allan tímann í einu horninu á svæðinu upp við
hilluna. Hann var búinn að byggja hús úr stórum kubbum.
M ynd 20 H úsi⇥ hans
H uldars

Byggingin var alveg upp við hilluna og börnin áttu í erfiðleikum
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með að ná sér í kubba. Sæunn hafði ekki minnst á línuna við Huldar. Drengirnir þrír
sýndu húsi Huldars mikinn áhuga og vildu allir fá að máta húsið. Huldari þótti það ekki
mikið mál og bauð þeim að leggjast inn í húsið. Guðrún var búin að byggja upp mjög
háa byggingu. Sæunn sagði þá yfir barnDKySLQQÄHIE\JJLQJLQGHWWXUKYDèJHWXUNRPLè
I\ULUKLQDUE\JJLQJDUQDU"³(NNHUWEDUQVYDUDèL6 XQQLHQGDYDUHLQVRJDèK~QY UL
að tala til allra barnanna. Hópastarfið var að verða hálfnað þegar leikur barnanna
breyttist. Þau fóru að nota kubbana sem hljóðfæri, handjárn og rennibraut. Leikurirnn
breyttist þarna úr kubbaleik í hlutverkaleik.
Alrými leikskólans er notað af öllum deildum hans. Allt í einu var ekki hægt að heyra
hvað börnin voru að segja sín á milli vegna láta í rýminu. Þrír hópar af börnum voru
komnir í rýmið að vinna verkefni og margir starfsmenn með þeim.
Guðrún og Sigrún fóru uppá gluggakistuna, dansandi og syngjandi með efnisbúta í
höndunum. Við kubbahilluna stóðu Ragnar og Óli. Þeir ýttu við byggingu sem staðið
hafði frá deginum áður og hún hrundi niður. Við þetta kættust drengirnir og þeir
V|QJOXèXÄiIUDPËVODQGiIUDPËVODQG³6 XQQNRPRJEDèE|UQLQXPDèVWDIODXSS
kubbum og ganga frá þeim. Börnin voru nokkuð dugleg að ganga frá. Það tók þau þó
svolítinn tíma þar sem að þau rákust alltaf í þær byggingar sem áttu að fá að standa..

Athugun 3
Þriðja athugunin fór fram í vali. Börnin voru fimm, tvær stúlkur; Silja og Helga, og þrír
drengir; Jónsi, Siggi og Davíð. Í kubbakróknum voru Hafrún leikskólakennari og
Borghildur nemi. Börnin eru fædd árið 2004 og 2005.
Í valinu valdi aðeins ein stúlka kubbakrók, með Silju komu Hafrún og Borghildur.
Silja settist niður við kubbahilluna og náði sér í stóra kubba. Hún byggði lága en stóra
byggingu. Silja sat kyrr og þagði, hún leit ekki einu sinni á Hafrúnu eða Borghildi.
Fimm mínútum síðar komu Jónsi, Siggi og Davíð. Þeir höfðu ekki fengið neitt val um
hvert þeir færu og það var augljóst að þeir hefðu kosið að fara á annað valsvæði. Silja
leit til þeirra en sýndi engin viðbrögð. Drengirnir náðu sér allir í kubba og fóru með þá
á gólfið og byggðu hver sína byggingu. Börnin töluðu ekkert sín á milli, það voru
engin samskipti, hvorki yrt né óyrt. Hvorki Hafrún né Borghildur skiptu sér af
börnunum. Börnin léku sér svona í um tuttugu mínútur án þess að segja orð og þó að
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byggingar þeirra hryndu niður þá héldu þau áfram að byggja. Valið hafði staðið í um
40 mínútur þegar Helga mætti í skólann. Helga fékk val um að fara í listakrók eða
kubbakrók og hún valdi það síðarnefnda. Þegar Helga mætti gerðist eitthvað. Hún kom
brosandi kát og byrjaði að spjalla við alla. Börninin lifnuðu við og það var eins og að
þau hefðu fengið vítamínssprautu. Hafrún bauð henni svæði þar sem hún gæti byggt
byggingingu en sagði jafnframt við hana að hún mætti spyrja Silju hvort hún fengi að
vera með henni.
Jónsi og Siggi færðu sig nær hvor öðrum. Þeir töluðu ekki mikið saman en áttu í
óyrtum samskiptum. Jónsi var með sívalning og var búinn að setja tvær brýr utan um
sívalninginn, hann sagðist vera að búa til vél. Langa kubbinn notaði hann svo undir
vélina og færði hann fram og til baka svo sívalningurinn hreyfðist. Siggi setti annan
langan kubb fyrir aftan hinn og ýtti þeim báðum í
gegnum vélina Við það hrundi hluti af byggingunni.
Hafrún kom þá til drengjana og spurði þá hvernig þeir
gætu lagað bygginguna. Jónsi kom með þá hugmynd
að þeir gætu breytt henni. Drengirnir settust niður,
löguðu bygginguna og breyttu henni. Davíð sýndi þá
byggingarvinnu drengjana áhuga og fór til þeirra.

M ynd 21 V élin

Drengirnir ræddu saman hvernig þeir gætu búið til
nýja vél þannig að hún hryndi ekki niður.
Silja sat ennþá á sama stað og hún byrjaði, hún var ekkert búin að standa upp heldur
hafði bara náð sér í kubba sem voru fyrir aftan hana. Þegar Helga kom og byrjaði að
byggja stóð Silja upp og fór að byggja með Helgu. Helga tók stjórn á leiknum og fékk
Silju til þess að ná í kubba og ýmislegt fyrir sig. Hafrún þurfti tvisvar að stoppa Helgu
við að labba ofan á einingakubbunum.
Drengirnir héldu áfram að byggja vélina en voru þá farnir að byggja hana upp. Vélin
var orðin nokkuð há þegar Hafrún kom til þeirra og sagði þeim að það væri ekki í boði
að byggja hærra en maður næði.
Hafrún bað börnin um að setjast niður á gólfið, hún bað þau um að stafla fimm kubbum
öllum eins. Davíð sagðist ekki kunna það svo Hafrún settist hjá honum og sýndi hvað
fimm væru margir. Davíð hlustaði ekki á hana heldur skreið um gólfið og henti niður
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byggingum. Hafrún stoppaði hann, lyfti svo upp fleyg og spurði börnin hvort þau gætu
fundið þrjá eins. Enn og aftur hlustaði Davíð ekki á Hafrúnu heldur náði sér í öðruvísi
kubb. Hafrún spurði hann hvort þetta væri rétti kubburinn og Davíð svaraði neitandi.
Hafrún hafði ekki nefnt neina kubba á nafn fyrr en undir lokin á valstundinni þegar hún
bað börnin um að ná í eins kubba.

6.3. Viðtöl
Tekin voru fjögur viðtöl, tvö á hvorum leikskóla. Markmiðið með viðtölunum var að
fá betri sýn á kubbastarf leikskólanna. Viðtölin voru hálf-opin með fyrirfram
ákveðnum spurningum en einnig var spurt spurninga sem höfðu vaknað meðan á
athugun stóð.

Kubbakot
Á Kubbakoti voru tekin viðtöl við Svanhildi og Lottu. Svanhildur er menntaður
leikskólakennari með tuttugu og sex ára starfsreynslu. Lotta er einnig menntaður
leikskólakennari, hún er með tuttugu og fjögra ára starfsreynslu. Báðar vinna þær sem
deildarstjórar.
Áður en Lotta hóf störf við leikskólann var hún búin að kynna sér stefnu leikskólans.
Hún hafði fengið efni hjá leikskólastjóranum og heillast af kubbunum sem efnivið.
Svanhildur og Lotta höfðu báðar fengið fræðslu hjá leikskólastjóra Kubbakots. Áður
en starfsmenn hefja störf við leikskólann fá þeir fræðslu um kubba og
hugmyndafræðina á bak við þá. Lotta segir að vel haldið utan um nýtt starfsfólk og þær
séu duglegar að aðstoða hverja aðra. Starfsmenn Kubbakots hafa flestir farið til New
York í leikskólaheimsóknir. Í New York höfðu þær skoðað nokkra kubbaleikskóla þar
á meðal City and Country School og Bank Street Collage. Á dagskrá er hjá
leikskólanum að fara aftur til New York og þá á að skoða enn fleiri skóla sem nota
kubba. Báðar segjast þær hafa kynnt sér kubbana vel, sankað að sér ýmsu efni eins og
bók eftir Caroline Pratt. Svanhildur nefnir að þær séu búnar að lesa Block Book bókina
spjaldann á milli og kunni hana fram og aftur.
Deginum á Kubbakoti er skipt niður í hópastarf og val. Samkvæmt Svanhildi vinnur
leikskólinn nokkuð markvisst með einingakubba. Í hverri viku fær hver hópur sinn
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tíma í kubbunum og eins standa þeir til boða í vali. Á vorönn vinnur útskriftahópurinn
saman að stóru verkefni þar sem byggingarnar fá að standa í viku í senn.
Svanhildur og Lotta eru sammála því að Kubbakot leggi áherslu á alla þroskaþættina í
gegnum einingakubbana. Báðar nefna þær að einingakubbarnir séu góður efniðviður
sem leggur áherslu á stærðfræði. Stærðfræðin er greinilega þeim hugleikin því þær
verða báðar mjög ákafar þegar þær tala um hana:
6YDQKLOGXUÄ6W UèIU èLQNHPXUQiWW~UXOHJDLQQtNXEEDQD+HOPLQJXULQQ

af essu, essi er fjórfaldur, geturu fundi⇥ helmingin af essum e⇥a tvisvar
sinnum stærri e⇥a fjórum sinnum stærri. ↵etta eru svona hugtök sem vi⇥
notum og etta er náttúrulega bara stær⇥fræ⇥i sem smám saman síast
LQQ³
/RWWDÄëHVVLUNXEEDUHUXEDUDPM|JVpUVWDNLU~WDIìYtìHLUJDnga allir upp
tKYHUQDQQDQVYRQDVW UèIU èLOHJD³
Lotta nefnir líka að stærðfræðilegi hlutinn sé það sem einingakubbarnir hafi fram yfir
aðra kubba.
Svanhildur og Lotta segja að hlutverk kennarans í kubbaleiknum sé að vera til staðar
og aðstoða börnin ef þau þurfi á aðstoð eða hvatningu að halda. Sérstaklega eigi þetta
við þegar að tiltekt kemur.
6YDQKLOGXU Ä ìDè HU RIWDVW NHQQDUDQV Dè KMiOSD HQ HNNL HQGLOHJD Dè
VWMyUQD³
Á Kubbakoti fer fjöldi barna í einingakubbum eftir því hvort um sé að ræða hópastarf
eða val. Í vali fá allt að fjögur börn að leika með einingakubba í einu. Aldurskipt er í
hópa á hverri deild og fer stærð hópanna eftir aldri. Því eldri sem börnin eru því fleiri
eru í hópnum. Lotta er með óvenju stóran útskriftarhóp í ár en þær eru tvær með hann.
Rýmið sem sá hópur fær til afnota í kubbaleiknum hefur verið stækkað til að koma til
móts við fjölda barnanna. Svanhildur segir einnig að börnin fái gott rými til þess að
byggja úr kubbunum. Bygging drengjanna náði fram á gang og sagði hún að þegar
drengirnir væru í góðum og flottum leik leyfði hún þeim að halda áfram. Börnin fá að
framkvæma þær hugmyndir sem þau fá. Ef að byggingarnar líta út fyrir að vera

51

hættulegar, til dæmis ef barn situr undir hárri byggingu sem gæti dottið grípur hún inn
í leikinn.
Svanhildur og Lotta tala báðar um línuna sem er fyrir framan kubbahillurnar. Línan er
til þess að börnin viti að ekki er í boði að byggja beint fyrir framan hilluna.
Ítarefni er opinn efniviður sem börnin hafa aðgang að. Ítarefnið sem börnin fá meðal
annars að nota eru:
x Blöð og litir
x Málningalímband
x Perlusteinar
x Ísspýtur
6YDQKLOGXU VHJLU Dè ì U VpX HNNHUW VYR ÄVWUDQJWU~DèDU³ HQ ì U KDOGL VLJ VDPW YLè
ákveðnar reglur.
6YDQKLOGXUÄì~NHPXUHNNHUWPHèVO|NNYLOLèVEtOLQQHèDG~NNXQD³ 

Vinakot
Á Vinakoti voru tekin viðtöl við Sæunni og Rósu. Sæunn er menntaður
leikskólakennari með átta ára starfsreynslu og vinnur sem deildarstjóri. Rósa er
háskólamenntuð en er ekki með uppeldifræðilega menntun. Rósa er með átta ára
starfsreynslu á leikskóla og vinnur sem leiðbeinandi.
Sæunn og Rósa hafa báðar fengið fræðslu um einingakubba frá Elvu Önundardóttur.
Vinakot hefur farið tvisvar í leikskóla heimsóknir til New York og skoðuðu þær meðal
annars City and Country School og Bank Street Collage.
Á Vinakoti skiptist dagskipulagið niður svipað og á Kubbakoti, hópastarf og val yfir
daginn. Í vali er í boði fyrir fimm börn að fara í kubbakrók en hóparnir eru nokkuð
stærri í hópastarfinu eða um tíu börn.
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6 XQQÄVWXQGXPVNLSWXPYLèQiWW~UOHJDKySQXPtWYHQQW³
ÄìiQiìDXRIWHLQKYHUQYHJLQ|èUXYtVLOHLNìDXKDIDPHLUDSOiVV³
Á haustönn var gert átak í að vinna markvisst með einingakubbana, því áhugi barnanna
á að leika með kubbana hafði dvínað.
5yVD ÄìDè YDU RUèLQ VYRQD VYROtWLO O Jè ìDX YRUX K WW a⇥ velja á
>NXEEDQD@³
6 XQQÄKYHUKySXUIpNNHLQDYLNXtNXEEXQXPìiIHQJXE\JJLQJDUQDUDè

standa...
... á sáum vi⇥ mikla breytingu egar bara sömu krakkarnir fóru í sínar
E\JJLQJDU³
Rósa segir líka að hún hafi tekið myndir af börnum og byggingum og hengt þær upp í
kubbakróknum til þess að auka áhuga barnanna á kubbunum.
Sæunn og Rósa vilja meina það að leikur með kubba nái inn á alla þroskaþættina.
Sæunn nefnir sérstaklega félagsþroskann og virðingu fyrir náunganum og hlutum.
Rósu finnst stærðfræðin, samfélagið og samskiptin mjög áhugaverð.
5yVDÄOtNDVDPVNLSWLeins og egar ma⇥ur er me⇥ allan hópinn hérna ú

veist etta er líti⇥ svæ⇥i og a⇥ reynir rosalega miki⇥ á samskipti og
VDPYLQQX0pUILQQVWìDèURVDOHJDPLNLOY JW³
Báðar voru sammála því að stærðfræðin kæmi almennt fram í starfinu og leiknum.
Sæunn nefnir í því hugtökin stærri eða minni og Rósa nefnir plús og mínus, fjölda og
formin. Rósa kemur stærðfræðinni inn í leikinn þegar gengið er frá kubbunum.
Um hlutverk kennarans voru þær með nokkuð svipaðar hugmyndir. Rósa segist vilja
vera meira óvirk og aðstoða börnin ef þau eru komin út fyrir leikinn.
5yVDÄEDUDDèYHUDVYRQDWLOKOLèDUPHLUDEDUDVYRQDI\OJMDVWPHèDè

hjálpa eim a⇥ komast í a⇥ ganga frá, reyna a⇥ gera a⇥ ekki a⇥ einhverju
PiOL³
Sæunn vill að börnin fái að skapa sér hugmyndirnar sjálf, fái að fara í vettvangsferðir,
og sjá staði og fái hugmyndir sem þau geti notað í byggingarnar sínar.
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6 XQQ Ä6YRQD OHLèEHLQDQGL PpU ILQQVW Dè pJ PHJL HNNL VNLSWD PpU RI

miki⇥ DIìDXYHUèDDèHLQVDèIiDèJHUDVMiOI³
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7.Umræður
Lagt var upp með ákveðnar hugmyndir um leik barna í einingakubbum.
Rannsóknarspurning okkar er, á hvaða hátt fléttast stærðfræði inn í leik barna með
einingakubba? Hér er sjónum beint að því hvernig stærðfræði fléttast inn í leik barna
og er þá bæði verið að skoða þátt talna, rúmfræði og rökhugsun. Reyndum við með
þessari rannsókn að svara rannsóknarspurningunni. Okkar tilgáta að svari við þeirri
spurningu var það að stærðfræði fléttist inn í leik barna með einingakubba á þann hátt
að börnin kynnu nöfnin á formum og að lítil sem engin stærðfræðileg hugsun væri á
bak við byggingarnar. Reynsla okkar í leik barna með einingakubba var ekki mikil við
upphaf rannsóknarinnar. Við höfum báðar unnið á leikskólum sem nota einingakubba
sem efnivið en höfðum ekki fengið fræðslu um notkun þeirra eða hugmyndafræðina á
bak við þá. Í námi okkar við Háskóla Íslands fengum við smá kynningu á
einingakubbum og hugmyndafræði Caroline Pratt.

7.1. Kubbakot
Á Kubbakoti er unnið markvisst með einingakubba. Samkvæmt námskrá Kubbakots
leggur leikskólin áherslu á hugmyndafræði Caroline Pratt og framfarastefnu John
Dewey. Kubbar er sá efniviður sem mest er notaður á leikskólanum. Þeir kubbar sem
meðal annars eru notaðir eru einingakubbar og holukubbar. Umhverfið og leikur með
kubbana örvar leik barna, virkni og frumkvæði. Áhersla er lögð á stærðfræðilega
vitund barnsins og rökræna hugsun í öllu daglegu starfi (Námskrá Kubbakots 2010).

Áhrif umhverfis á kubbaleikinn
Mikið er lagt upp úr góðu rými fyrir kubbaleikinn á Kubbakoti. Á eldri deildum
Kubbakots eru einingakubbarnir geymdir í tveimur hillum sem staðsettar eru í
miðrými deildarinnar. Á yngstu deildinni er ein hilla undir kubbana og er hún staðsett
í litlu herbergi sem notað er undir kubbaleikinn. Til þess að börnin fái meira rými fyrir
leikinn eru húsgögn færð til. Fyrir framan kubbahillurnar er límband sem segir til hvar
ekki megi kubba. Fyrir innnan merkinguna má ekki byggja byggingar og er það gert til
þess að börnin eigi auðveldara með að ná sér í kubba án þess að fella niður aðrar
byggingar. Í viðtalinu við Lottu (leikskólakennari á Kubbakoti) kemur fram að
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útskriftarhópurinn á hennar deild sé óvenju stór í ár. Vegna stærðar hópsins þá hefur
svæðið sem notað er undir kubbaleik verið stækkað. Þannig fá börnin það rými sem
þau þurfa í leikinn. Dodge og Colker segja að ef plássið sé of lítið geti það leitt til þess
að börnin byggi byggingar ofan í hverju öðru og eru þá meiri líkur að byggingar
skemmist (Dogde og Colker, 1992, 77).
Börnin fá það rými til byggingaleiks sem þau þurfa í hvert skipti. Við sáum það skýrt
þegar drengirnir voru að vinna í dómínóinu. Byggingin þeirra var orðin það löng að
hún náði þvert yfir allt kubbasvæðið inni á deildinni og fram á gang. Það kom okkur
nokkuð mikið á óvart hversu mikið rými drengirnir fengu. Við höfðum ekki gert okkur
grein fyrir því að rýmið gæti náð fram á gang. Samkvæmt Dogde og Colker þarf
plássið sem börnin fá til leiks að vera nægilega stórt svo börnin fái sem mest úr
kubbaleiknum (Dogde og Colker, 1992, 77). Með því að fara með dómínóið fram á
gang, varð það mun lengra en það hefði getað orðið inn á deild og þannig fengu þeir
meira úr byggingaleiknum. Markmið drengjana var nefnilega að byggja langt dómínó
RJNOiUDDOODÄGyPtQyNXEEDQD³

Samskipti kennara og barna
Á Kubbakoti einkenndust samskiptin milli barna og fullorðinna af virðingu og
jafnrétti. Svanhildur leyfði drengjunum að prófa sig áfram og gera tilraunir með
dómínóið en setti þeim þó ákveðin mörk. Dómínóið mátti ná fram á gang en
Svanhildur setti með því skilyrði að ef leikurinn færi úr böndunum yrðu þeir að koma
aftur inn á deildina. Með þessu þá er Svanhildur að sýna drengjunum ákveðið traust til
þess að prófa sig áfram og læra af. Samkvæmt Dodge og Colker þá er mikilvægt að
börn fái að uppgötva og leysa sjálf þann vanda sem upp getur komið (Dodge og
Colker, 1992, 97-98). Drengirnir áttu að okkar mati einstök samskipti í dómínó
leiknum. Drengirnir höfðu allir sitt hlutverk og það efaðist enginn um það. Við sáum
hversu öryggir þeir voru því þeir gengu allir beint í sitt hlutverk. Í öllum athugunum á
Kubbakoti var starfsfólkið til staðar og börnin gátu leitað til þeirra ef upp komu
vandamál. Vygotsky setti fram kenningu um svæði hins mögulega þroska (ZPD), sem
er það bil í þroska barnsins sem er á milli þess þroska eða hæfni sem barn getur sjálft
náð og þess þroska eða hæfni sem barn getur náð með leiðbeiningu frá reyndari
einstaklingi (Frost, ofl. 2001, 38-40). Kennarinn gegnir því veiga miklu hlutverki, þar
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sem hann styður við þroska barnsins og lyftir því upp á næsta stig. Svanhildur og Lotta
voru því sammála að í hlutverki kennarans fælist að vera til staðar og aðstoða börnin ef
þau þyrftu á henni eða hvatningu að halda. Við sáum að starfsfólkið var ávallt
reiðubúið að aðstoða börnin og hvetja þau áfram. Í annarri athugun sáum við Lísu
setjast niður hjá börnunum og fá þau til þess að flokka með sér. Þarna var hún komin í
þeirra augnhæð og náði því betra sambandi við börnin. Á yngstu deildinni sat Íris á
gólfinu og náði þannig góðu sambandi við börnin. Við teljum að nálægð Írisar við
börnin hafi gert það að verkum að börnin leituðu til hennar og gert börnin öruggari í
leiknum.
Á starfsferli okkar höfum við oft séð að starfsfólk stoppar börnin í leiknum frekar en
að treysta börnunum til þess að leita sjálf lausna til að útfæra hugmyndir sínar. Börnin
fá ekki að gera mistök og læra af þeim. Starfsfólk hefur gengið svo langt að skipa
börnum fyrir hvar kubbarnir eiga að vera. Með því er starfsfólkið að taka
sköpunargleðina frá börnunum. Kennarinn þarf að vera öruggur með sitt hlutverk í
byggingaleiknum til þess að samskipti hans við börnin gangi vel. Hirsch talar um að
ákveðnar reglur eða rammi séu í byggingaleik og eru þær settar fram til þess að
auðvelda samskiptin milli kennarans og barnanna (Hirsch, 1984, 182).

Stærðfræði
Mikil áhersla er lögð á stærðfræðilega hugsun á Kubbakoti og má það heyra á orðræðu
starfsfólks og barna. Starfsfólkið var mjög meðvitað um hlutverk sitt og notuðu mikið
af stærðfræðilegum hugtökum þegar talað var um kubbana. Lotta segir að það sem
þessir kubbar hafi fram yfir aðra kubba sé einmitt stærðfræðilegi hlutinn, að þeir gangi
allir upp í hvorn annan og séu þess vegna mjög sérstakir. Á Kubbakoti eru kubbarnir
ekki nefndir sínu nafni heldur eins og Svanhildur segir, nota þær hugtök eins og
einfaldur, tvöfaldur og fjórfaldur. Hugtökin voru notuð í öllum athugunum okkar af
bæði starfsfólki og börnum. Börnin virtust vera nokkuð örugg í notkun þeirra.
Í óformlegum samtölum við bæði Svanhildi og leikskólastjórann sögðu þær okkur frá
því að þessir drengir hefðu verið að vinna í að þróa dómínóið í um tíu til tólf vikur.
Samkvæmt Van den Heuvel - Panhuizen og Buys þá læra börn best með því að prófa
sig áfram og gera tilraunir (Van den Heuvel ± Panhuizen og Buys, 2005, 175). Til þess
að dómínóið næði fram á gang þurfti það að fara undir borð í margar beygjur. Mikla
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nákvæmni þarf til þess að allir kubbarnir hafa sama bilið á milli sín og enn meiri
nákvæmni þegar kubbarnir fara í beygju. Það kom okkur mikið á óvart hversu flinkir
og nákvæmir drengirnir voru. Þeir pössuðu allir að bilið væri rétt því annars myndi
dómínóið ekki virka.
Rýmisvitund þeirra var orðin nokkuð góð því á meðan athugun okkar stóð voru tíu
drengir á sama kubbasvæði. Börn sem eru komin með góða reynslu í að byggja
byggingar öðlast góða rýmisvitund. Kubbasvæðin eru oft með margar stórar byggingar
og börnin verða fær í að fara um svæðið svo að byggingarnar falli ekki niður. Reynslan
þeirra segir þeim að byggingarnar séu óstöðugar og það þurfi að fara um svæðið með
varúð (Moffit, 1996, 32). Drengirnir hlupu um svæðið og ærsluðust án þess að
byggingarnar væru sífellt að detta niður. Þetta þótti okkur merkilegt að sjá því að við
höfum ekki áður séð svona marga drengi saman komna við að byggja saman byggingu
sem hélst uppi nánast allan tímann.
Börnin voru öll meðvituð um hæð kubbana og reyndu mikið að byggja eins háar
byggingar og þau gætu. Drengirnir í dómínóinu reyndu að klára alla grunnkubbana
með því að gera langt dómínó. Leeb-Lundberg segir að börn uppgvöti hæðina þegar
þau fara að stafla upp kubbum og miða oft við hæðina sína (Leeb-Lundberg, 1996, 44).
Markmið drengjana þegar þeir byggðu turnanna var að þeir yrðu stærri en þeir sjálfir
og notuðu þeir til þess stól. Vinnan við turnanna fannst okkur takast afar vel.
Drengirnir náðu sér sjálfir í stól og skiptus á að fara upp á hann án þess að ágreiningur
kæmi upp á milli þeirra. Turnarnir voru jafnháir og alveg eins, við vorum ekki alveg
vissar hvort það hefði verið viljandi hjá þeim en þegar einn drengjana varð mjög
VWROWXURJVDJèLÄYiìHWWDHUMDIQVWyUW³iWWXèXPYLèRNNXUiìYtDèìHLUKHIèXE\JJW
turnanna alveg eins ómeðvitað.
Í þriðju athuguninni notaði Steinunn eitt hornið til þess að stafla upp stórum
sívalningum. Hornið notaði hún til þess að kubbarnir héldu jafnvægi. Samkvæmt
Moffitt þá er börn líklegri til þess að stafla upp kubbum á handahófskenndan hátt þegar
þau byrja að nota kubbana. Hún vill líka meina að þegar börnin eru komin með reynslu
í byggingum þá eru þau fljót að læra að sjá fyrir um hvenær byggingin hefur náð
ákveðinni hæð og eru orðin óstöðug (Moffitt, 1984, 55). Augljóst var hvernig Steinunn
meðhöndlaði kubbana að hún var orðin nokkuð fær í að byggja úr þeim. Hún vissi
greinilega að ef hún myndi ekki nota hornið þá gæti hún ekki byggt svona hátt. Piaget
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vill meina að ekki sé hægt að kenna börnum stærðfræðilegan skilning munnlega heldur
verða börnin að að koma við efniðviðinn og uppgvöta sjálf (Leeb-Lundberg, 1996,
40). Sveinn og Aron í athugun þrjú notuðu líka jafnvægið. Þeir voru að byggja byssu
og fundu rétt jafnvægi á kubbunum svo þeir gætu skotið þeim upp í loft. Til þess að
byssan virkaði á réttan hátt þurftu þeir að gera nokkrar tilraunir. Þó það tækist ekki að
byggja byssuna í fyrstu tilraun þá gáfust Aron og Sveinn ekki upp. Að okkar mati voru
drengirnir greinilega búnir að finna út að það væri rétt jafnvægi sem þyrfti til þess að
byssan virkaði sem skildi.
Allir hópatímarnir enduðu eins eða með því að börnin flokkuðu kubbana saman.
Flokkun er þegar kubbar sem hafa sömu eiginleika eru settir saman í sama stafla tveir
eða fleiri. Með flokkuninni læra börnin að tengja saman tölur og fjölda
(Leeb-Lundberg, 1984, 54). Þó að öll börn flokki saman kubbana er það misjafnt eftir
aldri hversu margir eru í hverju stafla. Elstu börnin flokka saman fimm kubba og þau
yngstu þrjá. Flokkun telst vera mikilvægur þáttur í að þroska vísindalega hugsun
(Moffitt, 1996, 28). Með því að nota flokkun auðveldar það tiltektina fyrir börnin. Við
höfum bæði notað flokkun til þess að ganga frá og öfugt. Okkar reynsla og mat segir að
flokkunin sé mun hentugri leið til tiltektar og sú aðferð fái börnin frekar til þess að taka
þátt.

7.2.Vinakot
Samkvæmt námskrá Vinakots vinnur leikskólinn eftir hugmyndafræði Caroline Pratt
og John Dewey. Lögð er áhersla á að kennarinn spyrji opinna spurninga, hvetji börnin
til þess að prófa sig áfram, komast að niðurstöðu, efast og endurtaka aftur. Skólinn er
fyrir börnin en ekki börnin fyrir skólann (Námskrá Vinakots, 2008).

Áhrif umhverfis á kubbaleikinn
Kubbakrókurinn á Vinakoti er staðsettur í einu horni alrýmis leikskólans.
Einingakubbarnir eru geymdir í þremur hillum og er gólfið teppalagt. Gott er að hafa
gólfið teppalagt í kubbakrók því það minnkar lætin í kubbaleiknum, einnig gerir teppið
leikinn þægilegri og styður við jafnvægi bygginga (Dodge og Colker, 1992, 77).
Alrými leikskólans er stórt og lofthæðin nokkuð há. Alrýmið er mikið notað yfir
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daginn af öllum deildum leikskólans og borða þar öll börnin allar máltíðir dagsins.
Teppið var hljóðdempandi og kom því að góðum notum þegar byggingar féllu niður.
Nokkur truflun var í umhverfinu þar sem fleiri barnahópar notuðu alrýmið á sama
tíma. Þessi truflun var nokkuð mikil, því á tímabili heyrðum við ekki orðaskil hjá
börnunum. Því meiri sem hávaðinn varð því æstari urðu börnin. Leikurinn breyttist,
fór úr því í að vera byggingaleikur yfir í ærslaleik.
Kubbakrókurinn er meðalstór og er flottur fyrir um fjögur til sex börn. Sæunn er okkur
sammála og segir að stundum skipti hún tíu barna hópnum sínum í tvennt svo að
börnin fái nægjanlegt rými til byggingaleiks. Börnin njóti sín mun betur þannig.
Staðsetning kubbakróks og umhverfið í kringum hann skiptir máli í leik barna. Svæðið
sem notað er undir kubbaleikinn þarf að vera hæfilega stórt. Fjöldi barna í kubbakrók
þarf einnig að vera í samræmi við stærð leiksvæðisins svo börnin fái sem mest úr
kubbaleiknum (Dodge og Colker, 1992, 77).
Tvö stór skilrúm eru notuð til þess að afmarka kubbakrókinn, þau ná þó ekki að
afmarka allt svæðið og truflaði það leik barnanna að okkar mati. Okkur þótti skilrúmin
vera heldur fyrirferðamikil en veltum því þó fyrir okkur hvort skilrúmin hefðu virkað
betur ef að færri börn hefðu verið í kubbakróknum. Við hliðina á kubbakróknum er
listakrókur sem allur leikskólinn hefur aðgang að. Í einni athugun okkar var
listakrókurinn í notkun á sama tíma. Vera barnanna í listakróknum hafði truflandi áhrif
á leik barnanna í kubbakróknum. Börnin misstu áhugan á byggingum sínum og fóru að
fylgjast með starfinu í listakróknum. Okkar mat er að umhverfið truflaði
byggingavinnu barnanna heldur mikið og það hefði þurft að passa upp á fjölda hópa í
alrýminu.

Samskipti kennara og barna
Samskiptin milli kennara og barna á Vinakoti einkenndust af virðingu. Börnin voru
dugleg að koma til starfsfólksins og segja þeim frá því sem þau voru að byggja. Þó að
starfsfólkið væri ekki alltaf á staðnum gátu börnin samt sem áður alltaf leitað til þeirra
ef þau þurftu á aðstoð að halda. Merkilegast þótti okkur í þriðju athugun að í um
tuttugu mínútur áttu sér stað engin samskipti milli barnanna hvorki yrt né óyrt. Börnin
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sögðu ekki orð og starfsfólkið talaði bara sín á milli. Svona þögn eða samaskiptaleysi í
kubbaleik höfum við ekki upplifað áður.
Í öllum athugununum þremur var starfsfólk duglegt að spyrja börnin opinna spurninga
og fá þau til þess að tala um byggingarnar sínar. Gott er að spyrja börnin opinna
spurningar eins og; hvað, hvernig og hvers vegna. Tilgangurinn með opnu
spurningunum er að hvetja börnin til þess að tjá sig um byggingar sínar (Dodge og
Colker, 1992, 92-93). Rósa og Sæunn voru með nokkuð svipaðar hugmyndir um hvert
hlutverk kennarans væri. Þær eru sammála því að mikilvægt sé að börnin fái tækifæri
til þess að uppgötva og skapa sjálf. Hlutverk þeirra sé að standa fyrir utan leikinn og
vera tilbúnar að aðstoða eftir þörfum. Við erum nokkuð sammála Sæunni og Rósu en
okkur þótti svæðið heldur stórt til þess að kennarinn gæti farið frá. Misjafnt var á milli
athugana hversu mikið kennarinn var með börnunum. Í fyrstu athugun var Rósa mjög
lítið með börnunum og eyddi mestu af tímanum inni á deild. Börnin þurftu því að fara
úr kubbasvæðinu til þess að leita eftir aðstoð. Við vorum ekki vissar um hvort að vera
okkar þarna hefði haft áhrif á Rósu og að hún hefði viljað gefa okkur næði til þess að
skrá niður athuganir okkar.
Rósa telur að góð samskipti milli barnanna eigi sér frekar stað þegar færri börn eru í
kubbakróknum. Færri börn stuðli að betri einbeitingu barnanna og færri árekstrar
verða á milli þeirra. Við erum sammála Rósu um að færri börn minnki árekstra og að
þá fái börnin fleiri tækifæri á að vinna betur saman við byggingarnar. Við gerum okkur
grein fyrir því að ekki er alltaf hægt að bjóða fáum börnum í einu á kubbasvæðið en
það er okkar mat að kennarinn þurfi að meta svæðið í hvert skipti út frá
barnafjöldanum. Hægt væri að skipta hópnum niður eða gefa börnunum svigrúm til
þess að byggja fyrir utan kubbasvæðið.

Stærðfræði
Vinakot leggur meiri áherslu á samfélagsfræði en stærðfræði í leik barna með
einingakubba. Þó að Rósa og Sæunn hefðu ekki nefnt stærðfræði í sambandi við
einingakubbana, höfðu þær mikinn áhuga á að vinna með hana. Rósa segist hafa
mikinn áhuga á stærðfræðinni í umhverfinu okkar. Sjálf segist hún nota stærðfræðileg
hugtök um kubbana þegar gengið er frá þeim. Hugtökin sem Rósa notar við flokkun á
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kubbunum eru nöfnin á einingakubbunum eins og þríhyrningar, sívalningar og bogar.
Börnin notuðu hins vegar lítill kubbur eða stór kubbur yfir alla kubbana.
Tilgangur bygginga barnanna virtist vera að nota þær í hlutverkaleik. Fyrsta athugunin
byrjaði þannig að Kári kom inn á kubbasvæðið og spurði Berglindi hvort hún ætli ekki
að fara í mömmó. Samkvæmt Erikson eflir barnið eigið sjálf og styrkir sjálfsmynd sína
í hlutverkaleik. Barnið leikur eitthvað sem það getur ekki gert í raunveruleikanum
(Valborg Sigurðardóttir, 1992, 51). Í öllum athugunum okkar notuðu börnin mikið
minns og þinns. Hlutverkaleikurinn var mest áberandi í fyrstu athuguninni þar sem
börnin skiptu sér í tvo hópa, annar var í löggó og hinn í mömmó. Drengirnir í löggó
handtóku bæði hvern annan og kalla sem þeir bjuggu til úr einingakubbunum.
Í annarri athugun byggði Huldar byggingu alveg við eina kubbahilluna. Byggingin var
þannig gerð og það stór að barn gat lagst inn í hana. Þegar börn eru farin að geta byggt
byggingar og metið hvort þær séu orðnar nógu stöðugar til þess að geta farið inn í þær
eru börnin búin að ná góðri rýmisvitund (Moffitt, 1996, 32). Öll börnin voru nokkuð
klók í að umgangast byggingarnar á kubbasvæðinu. Í þau skipti sem byggingarnar
hrundu niður, án þess að vilji væri á bak við, var það vegna plássleysis á svæðinu og
börnin voru farin að rekast í byggingar hvers annars.
Í fyrstu athugun gerði Hafsteinn tilraun með fjórtán fleygum. Hann raðaði þeim þannig
að þeir mynduðu boga eða hálfhring. Hafsteinn varð sjálfur mjög hissa á því að boginn
skyldi standa en ekki hrynja niður. Þegar börn eru orðin fær í kubbaleiknum fara þau
að gera tilraunir með jafnvægi. Því fleiri tilraunir sem börnin gera því færari verða þau
að byggja stærri og flóknari byggingar sem halda jafnvægi (Van den Heuvel ±
Panhuizen og Buys, 2005, 175). Við vorum mjög hissa á því hversu mikil pæling og
hugsun var á bak við byggingu bogans. Það kom okkur jafn mikið á óvart og Hafsteini
að boginn skyldi standa. Vinnan við að fá bogann réttan og til þess að standa krafðist
mikilar nákvæmni. Hafsteinn sat einbeittur og gafst ekki upp fyrr en hann var sáttur
við útkomuna.
Í þriðju athugun byggðu Siggi og Jónsi stóra og flókna byggingu sem þeir kölluð vél.
Vélin var þannig gerð að utan um sívalning voru settar brýr og þannig rúllaði
sívalningurinn þegar kubbur var dreginn undir hann. Byggingar verða að byggingarlist
þegar börnin eru farin að byggja brýr, göng og turna. Börnin uppgötva að þau geti
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byggt minni byggingar sem eru eins og þær byggingar sem þau sjá í umhverfinu
(Moffitt, 1996, 32-33).
Mikill áherslumunur er á hvernig unnið er með einingakubba á Vinakoti og
Kubbakoti. Kubbakot leggur meiri áherslu á stærðfræði á meðan Vinakot leggur
áherslu á samfélagsfræði. Á leikskólunum sáum við strax þennan mun bæði í
athugunum okkar og viðtölum við starfsfólk. Á Vinakoti sáum við börnin fara í
hlutverkaleik og tilgangur byggingana hjá þeim var yfirleitt sá að nota þær í
hlutverkaleiknum. Á kubbakoti gerðu börnin meira tilraunir með byggingum sínum.
Tilraunir með jafnvægi, lengd og hæð. Börnin á Vinakoti voru samt sem áður að vinna
með mikla stærðfræði í byggingum sínum, þau notuðu hinsvegar mun minna af
hugtökum yfir kubbana og kennararnir lögðu minni áherslu á stærðfræðilega hugsun
þeirra. Ein af niðurstöðum okkar í þessari rannsókn var að samspil umhverfis/rýmis,
samskipta og hlutverk kennarans verða að ganga upp til þess að barnið fái að skapa og
njóta sín.
Í athugunum okkar sáum við að stærðfræði fléttast mikið inn í leik með einingakubba.
Það kom okkur verulega á óvart hversu mikla stærðfræði við sáum í raun. Stærðfræðin
hefur ekki verið sá þáttur sem við höfum lagt áherslur á áður í starfi með
leikskólabörnum en núna vitum við hversu auðvelt það er í raun að vinna með hana og
leikskólabörn. Umræða og áhugi okkar sem leikskólakennara mun án efa efla börnin í
stærðfræðilegri hugsun.
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Lokaorð
Í rannsókn okkar leituðum við eftir svari við rannsóknarspurningu okkar: Á hvaða hátt
fléttast stærðfræðin inn í leik barna með einingakubba? Þær hugmyndir sem við
höfðum um stærðfræði í einingakubbum fyrir ritgerðarvinnuna voru á þá leið að hægt
væri að finna stærðfræði í notkun þeirra en hversu mikla vorum við ekki vissar um.
Reynsla okkar sagði að ekki sé lögð mikil áhersla á stærðfræðilega eiginleika þeirra.
Margt starfsfólk á leikskólum talar um þessa stærðfræðilega eiginleika en á erfitt með
að segja í hverju þeir felast. Lögun kubbana, þríhyrningur, ferhyrningur og sívalningur
eru þau stærðfræðilega hugtök sem oftast eru nefnd sem eiginleikarnir.
Niðurstöður rannsóknarinnar komu okkur nokkuð á óvart. Við gerðum okkur ekki
grein fyrir hversu mikla stærðfræði væri hægt að tengja við einingakubbana. Áður en
farið var á vettvang vorum við búnar að lesa okkur til bæði um hugmyndafræði Pratt
og þá þætti sem skoða átti. Á vettvanginum sáum við fræðina bersýnilega koma fram.
Allsstaðar sáum við stærðfræðina birtast, hvort sem var í byggingum barnanna eða í
orðræðu þeirra og starfsfólksins.
Við vinnu þessara ritgerðar kom það okkur mest á óvart hversu lítið við vissum í raun
um einingakubbana og hugmyndafræði Pratt. Þegar við skoðuðum kubbana
uppgötvuðum við á hvaða hátt þeir eru stærðfræðilegir og hvað það þýðir að stærðir
þeirra séu hlufallslegar þannig að þeir gangi allir hver upp í annan. Eftir þessa
rannsóknarvinnu er það okkur augljóst hversu öflugur efniviður og námstæki
einingakubbarnir eru. Möguleikar einingakubbana til stærðfræðináms eru margir.
Jafnvægi, röðun, flokkun, rými, þyngd, lengd og hæð eru allt stærðfræðilegir
eiginleikar einingakubba. Einingakubbar nýtast einnig vel í samfélagsfræði, með
kubbunum geta börnin túlkað umhverfið í kringum leikskólann og nærumhverfið
þeirra á sinn hátt. Að okkar mati mættu leikskólar sem kenna sig við hugmyndafræði
Caroline Pratt vinna markvisst að því að fræða starfsfólk um eiginleika
einingakubbana og þá hugmyndafræði sem býr á bak við þá.

_______________________

_______________________

Ráðhildur Anna Sigurðardóttir

Valgerður Ósk Sigurjónsdóttir
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Fylgiskjal 1
Komið þið sæl við erum nemar á leikskólakennarafræðibraut við Háskóla Íslands, við
erum að skrifa lokaritgerð um einingakubba og tökum fyrir stærðfræðina meðal annars
í henni. Við vorum að velta því fyri r okkur hvort við gætum fengið að koma til ykkar
í ca þrjú skipti í tvo tíma í senn til þess að fylgjast með vinnu í einingakubbum og fá að
leggja fyrir nokkrar spurningar til starfsfólks og barna.
Með fyrir fram þökk Valgerður og Ráðhildur
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Fylgiskjal 2
1. Hvað eru mörg börn í einu í einingakubbunum- hvað stjórnar því
2. Hafa kennararnir fengið fræðslu ± (hefur þú fengið fræðslu)
3. Á hvaða þroskaþætti er lögð áherlsa á
4. Hversu markvisst er unnið með kubbana
5. Hvert telja þeir hlutverk stitt vera í kubbunum
6. Hvað hafa þessir kubbar fram yfir aðra kubba
7. Hversu mörg sett eru í leikskólanum
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