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Ágrip 
 

Efniviður til leiks og náms í leikskólum er fjölbreyttur og býður upp á marga möguleika. 

Einingakubbarnir sem Caroline Pratt bandarískur barnakennari hannaði um aldamótin 

1900, hefur verið vinsæll efniviður barna því hann er talinn efla þroska og nám þeirra á 

fyrstu árunum. Þessi spennandi efniviður er kominn inná marga leikskóla en hvaða 

hlutverki gegnir hann þar? Við ákváðum að kanna hvort að nám færi fram í leik barna og 

hvernig einingakubbar gætu stuðlað að námi. Rannsóknarspurning okkar er því „Hvernig 

stuðla einingakubbarnir að námi barna?”. 

Til þess að fá svör við rannsóknarspurningu okkar framkvæmdum við athuganir í 

tveimur leikskólum höfuðborgarsvæðis. Ásamt því að fá svör við rannsóknaspurningu 

okkar vildum við sjá hvort leikskólarnir ynnu á svipaðan hátt með einingakubbana. Við 

leituðum einnig eftir hvort þekking starfsmanna á efniviðinum hefði áhrif á leik barnanna.  

Rannsóknaaðferðin sem við notuðumst við var eigindleg sem saman stóð af viðtölum og 

áhorfsathugunum. Við tókum viðtöl við 3 leikskólakennara og bárum saman við það sem 

við sáum á vettvangi. Í leikskólunum fengum við að fylgjast með þremur hópum barna. 

Fyrsti hópurinn skiptist niður í 3 stelpur og 3 stráka sem voru á aldrinum 4,7-5,9 ára. 

Annar hópurinn skiptist niður í 3 stelpur og 2 stráka sem voru á aldrinum 5,2 – 6,0 ára. 

Síðasti hópurinn sem við fylgdumst með var á aldrinum 3,4-3,10 ára og voru þetta 3 

stelpur og 2 strákar.    

Helstu niðurstöðurnar í athugun okkar voru þær að við sáum hvernig nám getur 

hugsanlega átt sér stað í einingakubbunum. Við komumst einnig að þeirri niðurstöðu að 

sá þáttur sem skipti hvað mestu máli varðandi hvernig starfsfólk nýtir einingakubbana til 

náms og leiks með börnunum er þekking þess á efniviðnum en ekki menntun. Eitt af því 

sem var mjög áberandi í athugun okkar var vanþekking og hræðsla starfsmanna við 

einingakubbanna. Við teljum að þessi vanþekking og hræðsla starfsmanna geti haft áhrif 

á leik barnanna ef til lengri tíma er litið. Að lokum vorum við sammála um mikilvægi 

einingakubba og byggingaleikja til leiks og náms leikskólabarna. 

  

Elín Björk Einarsdóttir 

Hólmfríður Júlíana Pétursdóttir 
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Inngangur 
 

Miklar breytingar hafa orðið í starfi leikskóla undanfarin ár. Ekki eru mörg ár síðan 

leikskólar urðu að fyrsta skólastigi barna og farið var að vinna markvissara að námi 

þeirra. Tilstuðlan námskrár og stefnumótunar hvers leikskóla fyrir sig gerir það að 

verkum að kennarar og aðrir starfsmenn eru meðvitaðari um nám og leik barna. Það 

svigrúm sem Aðalnámskrá leikskóla gefur leikskólum ýtir undir margvíslegar námsleiðir 

og námsefni og gerir leikskólastarfið fjölbreytilegt. Margir leikskólar hafa sérhæft sig og 

valið ákveðnar stefnur eins og Hjalla-stefnuna á meðan aðrir leikskólar hafa kosið að 

sækja sér áherslur úr hinum og þessum áttum. Ein af þessum áherslum í leikskólastarfinu 

hjá mörgum leikskólum er byggingarleikur, það er hins vegar mjög mismunandi með 

hvaða hætti hann eru útfærðar, hvaða efniviður er notaður og hversu mikið pláss hann fær 

í dagskipulaginu. Hin bandaríska Carolina Pratt sem getið var um í ágripi hannaði út frá 

sínum eigin hugmyndum trékubba sem nefnast einingarkubbar. Þessir einingarkubbar eru 

sífellt að verða vinsælli efniviður í leikskólum landsins. 

Með þessari litlu rannsókn vildum við kanna hvort unnið væri eftir hugmyndafræði 

hönnuðar einingakubbanna og hvort þeir gætu hugsanlega ýtt undir nám barna? Til að 

komast að því framkvæmdum við viðtöl og athuganir á tveimur leikskólum þar sem 

einingakubbarnir eru til staðar. Við tókum viðtöl við leikskólakennara til að athuga hvaða 

sýn þeir hafa á kubba og byggingaleiki barna. Við athugunina leituðum við svara við 

nokkrum spurningu, sem við töldum geta hjálpað okkur að svara rannsóknaspurningunni. 

Hér eru þessar spurningar:  

• Fara börnin í hlutverkaleik/þykjustuleik? 

• Hvernig var umhverfið, rýmið? 

• Tekur kennarinn þátt í kubbastarfinu? 

• Ef svo er, hvernig? 

Ritgerðin skiptist niður í kafla þar sem við byrjum á að fjalla um rannsóknir og 

kenningar sem hafa verið settar upp um nám og leik leikskólabarna. Við gerum grein fyrir 

athugunum sem við gerðum á báðum leikskólum og samantekt úr viðtölum sem við 

tókum. Að lokum eru niðurstöður á fræðilegum hluta bornar saman við athugunina og 

eigin  vangaveltur.
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 1. Nám og leikur barna 

 

Lærdómur stendur saman af kennslu og námi. Að nema þýðir að öðlast þekkingu á 

ákveðnu sviði (Wikipedia: ,,Study”).  

 Leikur og nám eru tveir ólíkir þættir. Þannig er það bæði í leik- og 

grunnskólanum, en á sama tíma eru þessir þættir nátengdir. Þegar við lítum á þá út frá 

sjónarhorni kennarans, með hliðsjón af þroska barna þá geta þessir þættir verið tvær 

hliðar á sama málinu. Í leik - og grunnskólanum þarf kennarinn að tvinna saman bæði 

leik og nám. Við vitum að í gegnum leik fer fram einhverskonar nám. Leikurinn gefur 

svigrúm fyrir ímyndunarafl og hugmyndir og lærir barnið í þeim einstöku aðstæðum sem 

það skapar í leiknum. Það er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um hvað leikurinn 

getur gert fyrir nám barna, sérstaklega í tengslum við tilraunir, upplifanir og 

sköpunarhæfileika. Þegar leikurinn er jafn áhrifamikill í kennslu leik- og grunnskólabarna 

og fræðimenn vilja meina hefur kennurum verið bent á mikilvægi þess að ganga út frá 

forsendum barnsins í leik og námi. Ef við lítum á leik og nám, þar sem þessir tveir þættir 

sameinast í kennslu þá megum við taka til athugunnar alla þá eiginleika sem leikurinn 

hefur fram að færa. Undirstaða leiks er mikil upplifun og í gegnum leikinn verður nám. 

Þannig hefur leikurinn mikla þýðingu fyrir frekari þroska barnsins (Lillemyr, Ole Fredrik. 

1999:100-105). 

Þar sem leikurinn er talinn vera eðlilegasta tjáningarform barnsins er ekki annað 

hægt en að nota leikinn sem kennsluaðferð. Leikurinn gefur mikla möguleika á að barn 

læri á virkan og skapandi hátt þar sem því gefst færi á að efla og nýta greindir sínar. 

Leikurinn, í hvaða formi sem er, eflir samkennd, samskipti og nemendur læra að bera 

virðingu fyrir hvort öðru. Mikilvægt er að börnin hafi gaman að því að læra og upplifi 

eigin vitneskju með því að leika sér (Melaskóli 2006). 

 Leikurinn er börnum nauðsynlegur, segir Joan Almon varaforstjóri Waldorf Early 

Childhood Association of North America og forstjóri Alliance for Childhood. Joan hefur 

skrifað um rannsóknir sem gerðar voru í tengslum við leik og nám barna. Hún segir 

kennara vera meðvitaða um að leikur sé leið barna til að þroskast, læra og kynnast 

umhverfi sínu. Í einni könnun þar sem bæði kennarar og foreldrar voru spurðir hvort þeim 

finndist börn fá of mikið af formlegri kennslu og prófum var útkoman  að 71% kennara 

fannst hún vera of mikil en aðeins 17% foreldra voru á sama máli. Joan Almon telur að í 
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grunnskólum séu námskrár farnar að leggja meiri og meiri áherslu á formlega kennslu og 

í verstu tilfellunum eru kennarar með handrit sem þeir eru látnir fara eftir. Joan telur að í 

of mörgum skólum hafi máttur leiksins gleymst. Í grein Joan talar hún um að 

sérfræðingar í þroska barna vilji meina að með því að neita börnum um leik sé verið að 

hefta þau í þroska sem síðar verður til þess að þeim gangi illa í skóla. Skólastjórnendur 

hafa jafnvel gengið svo langt að taka kubba út úr kennslustofu án þess að velta fyrir sér 

mikilvægi byggingaleikja, að þeir séu grunnur fyrir stærðfræðikunnáttu, málþroska og 

hreyfiþroska (Almon, Joan 2006). 

 Með aukinni áherslu á kennslu og eflingu fræðilegrar þekkingar barna hefur 

leikurinn orðið eftir. Það hefur verið marg rannsakað og sannað að það eru tengsl á milli 

leiks, vitsmunaþroska og félagsþroska. Leikurinn hefur verið tengdur við eflingu minnis, 

sjálfsstjórnar og málþroska ásamt því að ýta undir lestrarhæfileika og stærðfræðikunnáttu. 

Margir telja það vel þess virði að fórna leiknum svo barnið geti lært stafina og að telja. 

Sannleikurinn er sá að leikurinn er nauðsynlegur fyrir barnið svo það geti lært. Kennarar 

eru ekki á sama máli um hversu mikið barn eigi að kunna þegar það fer úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Flestir eru nú samt á því að flest börn eigi að geta einbeitt sér, fylgst með, 

sýnt ábyrgðarkennd og öðrum tillitssemi. Þessir þættir eflast með samskiptum við 

jafningja í gengum frjálsan og skapandi leik (Deborah, J. Leong, Elena, Bodrova 

2005:37). 

 Í skýrslu sem American Academy of Pediatrics gaf út 1. janúar 2007 kemur fram 

það sem uppeldisfræðingar hafa vitað í áraraðir, að frjáls leikur gerir mun meira fyrir 

félags- tilfinninga- og vitsmunaþroska barna heldur en að hlaða á þau verkefnum og 

vinnu. Einnig kom fram í þessari skýrslu að þeir þættir sem hugsanlega hafa áhrif á þann 

tíma sem börn fá í leik, eru  til dæmis breyting á fjölskyldugerð, hraði og háþróaðar 

skólanámskrár. Í dag er farið fram á meira af formlegri kennslu sem leiðir til þess að 

skólar skera niður á þeim stöðum sem frjálsi leikurinn fer fram eins og frímínútur og 

leikfimi. Þessi skerðing á leiktíma getur haft andleg áhrif á börnin sem lýsir sér sem 

stress, kvíði og þunglyndi. American Academy of Pediatrics lagði til ýmis ráð svo hægt 

væri að tryggja börnunum góðan tíma í heilbrigðum, frjálsum leik; 

ϕ Útvega opinn efnivið, til dæmis kubba. 

ϕ Finna jafnvægi milli náms og leikja – eitthvað sem barnið hefur áhuga á. 
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ϕ Sýna skilning á því að barnið þurfi ekki að skara framúr á öllum sviðum til 

þess að ná langt í lífinu. 

ϕ Velja leikskóla og grunnskóla fyrir barnið sem kemur til móts við það og 

viðurkennir að hvert barn er einstakt eins og það er (Grinsburg, Kenneth 

R, 2007). 

Leikur er nám og tjáning barna fyrstu árin. Börn læra margt og á marga vegu í 

leik sínum og með mismunandi efnivið. Leikskólar byggja nám barna að mestu leyti á 

leik. Þar eru börnin sjálfstæð, þau ráða ferðinni og uppbyggingu leiksins sem einkennist 

oftar en ekki af reynslu, menningu og því umhverfi sem þau búa við. Leikurinn hefur þá 

kosti að börn læra marga þætti sem stuðla að því að þeir verði virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Þar ber að nefna tjáningu, samskipti við aðra, að bera kennsl á tilfinningar 

sínar, hópefli og að virða aðrar manneskjur. Börn hafa ekki einungis þörf fyrir að leika 

við önnur börn, þau hafa einnig ríka þörf fyrir að vinna og læra. Börn vilja fá krefjandi 

verkefni sem reynir á gróf- og fínhreyfingar og vitsmunahæfileika þeirra. Einnig veitir 

það þeim aukið sjálfstraust þegar þau fá verkefni í hendur sem reyna á kunnáttu og getu í 

starfi. Sköpunarmáttur barna í leik eykur ímyndunarafl þeirra og nýta þau sér það í öllu 

starfi, ef þau fá tækifæri til þess (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 11-12).  

Hinir fullorðnu nota orðið leikur á margvíslegan hátt og í víðari skilningi. Það er 

hægt að segja að þegar ungabarn hreyfir fingur sína, segjum við að það sé að leika sér. 

Einnig að það sé að leika sér þegar smábarn setur hlut í kassa eða tekur hlut upp úr kassa, 

þegar barnið hleypur um eins og hvolpur eða þegar það býr til hallir úr sandi. Í leik sínum 

endurtekur barnið ýmsar þær athafnir sem það hefur fyrir augunum og gerir eins og 

mamma og pabbi gera t.d. vaska upp eða gera hreint og við lítum á það sem leik en ekki 

vinnu. En það er ekki hægt að skilgreina leik á einn veg. Þegar barn lærir er það að leika 

sér og þegar barn vinnur er það að læra. Leikur barna er einskonar hringrás sem ekki er 

hægt að slíta í sundur. Leikurinn gerist af gleði hjá barni því hann hefur þau áhrif að það 

vill leika sér, leiksins vegna en ekki vegna þrýstings frá einhverjum öðrum. Leikurinn 

hefur sitt eigið tungumál, tjáningu og barnið sér alfarið um að semja reglur sem eiga að 

vera í hverjum leik fyrir sig (Birgitta Kutsdotter Olofsson 1999:13-14). 

 

 



- 7- 

2. Kenningar um leik barna 
 
Fyrsti kennimaðurinn sem við ætlum að fjalla um er Jean Piaget (1896-1980). Piaget var 

svissneskur sál- og líffræðingur. Hann setti fram heildstæða þrepa kenningu um 

þroskaferli barna. Piaget fjallaði um leik barna út frá vitsmunalegu ferli og sýna 

kenningar hans fram á þekkingu barna á veröldinni. Börn búa yfir getu til þess að 

skipuleggja í huga sér fyrri upplifanir sem þau geta byggt á í nýjum aðstæðum. Þetta 

kallar Piaget aðlögun. Börn aðlaga umhverfið og sjálft sig í samræmi við persónulegar 

þarfir. Hann tekur einnig fram tvo þætti aðlögunar sem hafa gagnverkandi áhrif. Þessir 

þættir eru samlögun og aðhæfing. Í samlögun er nýjum þáttum upplifana bætt inn í 

hugsanamynstrið sem er til staðar. Aðhæfing er það sem gerir okkur kleift að breyta 

hugsanamynstrinu þegar við upplifum eitthvað nýtt. Samlögun leyfir okkur að alhæfa og 

breyta hugsanamynstri okkar á ný eftir efni og aðstæður, að skilja í ljósi þess sem við 

þegar vitum. Aðhæfing breytir hugsanamynstrum okkar við nýjar upplifanir. Samkvæmt 

Piaget er stöðug gagnvirkni milli þessara ferla, varðandi hvað passar og hvað ekki í 

hugsanamynstur okkar. Þetta er ferli sem er í stöðugri þróun og í gegnum það eru börn 

fær um vitræna aðlögun. Í æsku eru stöðugar breytingar á þessum ferlum þegar ný 

þekking kemur fram. Þetta er það ferli sem þroskar hugsun barna. Það sem mikilvægt er, 

er að bæði samlögun og leikir ganga út frá þekkingu barnsins við frekari þroska þess og 

þekkingu. Eftir því sem barn þroskast þróast leikur þess í átt að eftirhermu. Barnið æfir 

og endurtekur atburði og reynslu sem það hefur upplifað (Hoorn, Judith 2003:24-25). 

Leikur barna er stigskiptur líkt og þroski þeirra og taldi Piaget mikilvægara að 

börnin væru að leika sér heldur en innihald leiksins. Piaget setti upp þekkingargrind sem 

skiptist í efnislega þekking, rök-stærðfræðileg þekking og félagsleg þekking. Efnisleg 

þekking er sú þekking sem einstaklingar öðlast með því að kanna eiginleika hluta.  

Efnisleg þekking er svipuð þeirri hugmynd sem Caroline Pratt barnakennari í New York, 

hafði um einingakubbana í kringum aldamótin. Hún vildi meina að kubbarnir gæfu 

börnunum tækifæri til þess að uppgötva og skapa með því að fá efni í hendurnar sem 

bauð ekki upp á neinar fyrirfram ákveðnar hugmyndir. Piaget vildi meina að efnislega 

þekkingin yrði til þess að einstaklingurinn gæti tjáð sig um eigin skilning á því sem hann 

hefur öðlast. Til þess að þetta sé mögulegt verður barnið að fá margskonar tækifæri til að 

rannsaka ýmiss konar efnivið. Rök- og stærðfræðileg þekking er árangur vitrænnar 

hugsunar barns og hugmyndum þess um tengsl á milli hluta, en ekki áþreifanlegum 
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eiginleikum þeirra. Þetta skapast þegar við myndum samband milli tveggja hluta. Þarna 

skiptir máli að barnið sé hvatt áfram og sé forvitið um umhverfi sitt svo það nái að tengja 

saman hluti sem passa og passa ekki saman. Með einingakubbunum Caroline Pratt lærir 

barnið þessa eiginleika sem Piaget lýsir. Þriðja hlutinn í þekkingargrindinni er félagsleg 

þekking en hún byggist á utanaðkomandi áhrifum frá öðru fólki en ekki hlutum. 

Félagsleg þekking telst til þess sem talið er vera eðlilegt og sem allir gera, til dæmis að 

fara að sofa á kvöldin, en ekki á morgnana og að hnífur heiti hnífur en ekki bók. Piaget 

skipti leikjum niður í þrjú stig sem eru æfingaleikir, táknleikir og regluleikir. Fyrsta stig 

Piaget er skynhreyfistig og einkennist af æfingum með hluti. Barn skynjar nú hluti í 

kringum sig, þuklar á þeim og er að átta sig á getu sinni til að nota þá og hvað sé hægt að 

gera við þá. Þetta ferli byggist á því að barnið endurtekur athafnir sínar aftur og aftur, og 

aðallegar ánægjunnar vegna. Á þessu skynhreyfistigi er Piaget einnig að lýsa fyrsta stigi 

einingakubbanna, það er að segja þegar börnin eru að byrja að kynnast kubbunum. 

Annað stigið einkennist af táknrænum leikjum. Þetta er ferli þar sem byggingaleikir og 

þykjustuleikir eru ráðandi. Barnið getur látið einn hlut tákna annan, svo sem leir breytist 

í hús og kubbur verður sími. Hlutverk barns breytist í leiknum, það er að segja það fær 

það hlutverk að vera mamman, pabbinn eða barnið þegar það er í leik með öðrum 

börnum. Þau taka hlutverkin sín alvarlega, þar sem þau eru að nota eigin reynslu og 

upplifun og setja í leikinn. Eftir því sem börn þroskast verður meiri breyting á 

táknleikjum en þessir leikir byggjast á getu barna í félagsfærni og vitsmunalegum 

hæfileikum. Táknleikir hjá Piaget eru ekki bara bygginga - og þykjustuleikir, heldur eru 

regluleikir einnig í þessum flokki. Táknleikirnir halda áfram út barnæskuna en breytast 

eftir því sem börnin eldast. Regluleikir byrja hjá börnum um 5-6 ára og byggjast leikirnir 

á reglum sem börnin búa til sjálf eða einhver annar sem er yfir þau hafin og þau verði að 

hlíta þeim til að fá að leika. Piaget taldi að regluleikir væri grunnur að siðferðisþroska 

barna og benti á að siðferðiskennd þeirra þróaðist í regluleikjum. Hann taldi jafnframt að 

siðferði fælist í ákveðnu mynstri af reglum og að siðferðisþroski einstaklinga sýndi sig í 

þeim siðferðislegu reglum sem gilda almennt. Þegar börnin eldast læra þau að semja um 

reglurnar sem eiga að vera í leiknum, það verður meiri samvinna milli þeirra og 

reglurnar geta breyst eftir aðstæðunum allt eftir gangi leiksins hverju sinni (Hoorn, 

Judith 2003: 28-29).  
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Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur. Hugmyndir hans og 

Piaget voru líkar að mörgu leiti. Á meðan Piaget miðaði kenningar sínar við 

einstaklinginn sjálfan þá skoðaði Vygotsky félagsleg samskipti, náms- og þroskaferli í 

bæði sögu og menningarlegu samhengi. Hann trúði því að vandamál og lausnir þeirra 

væru mikilvægir þættir í þroska barna. Hann kom fram með hugtakið zone of proximal 

development (ZPD), sem er svæði mögulegs þroska, sem vísar til þess hvernig þroski og 

skilningur barna vex í félagslegum samskiptum. Svæði mögulegs þroska er skilgreint  

sem svæði sem er milli getu barns þegar það leysir verkefni án hjálpar og getu barns 

þegar það fær aðstoð. Með því að láta barnið fá verkefni sem er aðeins þyngra en geta 

þeirra segir til um. Með tímanum fer barnið að geta leyst verkefnið upp á eigin spýtur. 

Til þess að þetta gangi upp þarf félagslegt umhverfi barnsins að hafa fyrirmyndir sem 

geta haft áhrif á það sem barnið er að gera. Félagslegt umhverfi meðal barna er yfirleitt 

skapað með leik. Forsenda góðs námsumhverfis er umönnun og öryggi sem leiðir af sér 

gott félagslegt umhverfi. Vygotsky eykur skilning okkar á því hvernig leikur hefur áhrif 

á táknræna hugsun barna. Hann sá að ung börn tengja ákveðna hluti við hlutina sjálfa og 

eru því ekki fær um óhlutbundna hugsun. Þegar barnið þroskast er það meira fært um að 

þykjast og nota ímyndunaraflið og telur hann það merkan áfanga í lífi barns. Að mati 

Vygotsky eru reglur í öllum leikjum og sagði hann að með meiri þroska yrðu reglurnar 

skýrari. Til dæmis í þykjustuleikjum eru reglurnar skýrar og sjálfsagðar þar til deilur rísa 

upp meðal þátttakenda vegna reglnanna. Með auknum þroska barna fara þau að skilja 

eigin reglur út frá menningu og samfélagi og eiga þau þá auðveldara með að skilja reglur 

annarra (Hoorn, Judith 2003:29-31).  

Erik Erikson er einn helsti sálfræðingur og sálgreinandi 20. aldarinnar. Hann segir 

börn nota leik til að vinna úr mistökum sínum og aðstæðum sem eru ofar þeirra skilningi. 

Erikson álítur að í leikjum barna séu þema, sem einkennast af átökum hins góða og hins 

illa, til dæmis hetjuleikir. Í þykjustu - og ímyndunarleikjum sýna börn muninn á löngun 

sinni og hins vegar boðum og bönnum fullorðinna. Þar eru þau oft munaðarlaus, aðskilin 

frá foreldrum sínum og svo framvegis. Börnin fara í draumaheim sem gefur þeim 

tækifæri til að kanna eigið frumkvæði og sjálfstæði. Leikheimur barna einkennist oft af 

dómum fullorðinna á því hvað sé rétt og hvað sé rangt, gott eða slæmt og læra því ekki að 

treysta á eigin dómgreind í þeim málum (Hoorn, Judith 2003:54). Á sama hátt og 

fullorðnir „tala sig” oft í gegnum ólíkar lausnir vandamála (til þess að öðlast skilning á 
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þeim) þá leika börn sig í gegnum þá. Þetta eykur færni þeirra í að koma að vandamálum 

frá nýjum sjónarhornum til þess að leysa þau.  Í leikjum uppgötva þau einnig ný 

vandamál og íhuga oft reynslu sína. Þetta ferli getur ýmist verið „orðlaust”eða falið í sér 

munnleg samskipti. Rannsóknir benda til þess að sá ágreiningur og þeir samningar sem 

fylgja því að börn fari úr og í hlutverkum sínum í þykjustuleikjum kenni börnum að setja 

sig í spor annarra og sjá hlutina frá fleiru en einu sjónarhorni. Þegar þau koma út úr 

hlutverkum sínum til þess að semja um nýjar persónur, atburði eða hegðun þá þurfa þau 

yfirleitt að gera einhverjar málamiðlanir til þess að leikurinn geti haldið áfram (Hoorn, 

Judith 2003:54). 

Austurríkismaðurinn, Friedrich Fröbel er oft kallaður faðir leikskólans, en hann 

var heimspekingur og kennari að mennt. Hann hafði meiri áhuga á að kenna yngri 

börnum því hann hélt því fram að persónuleiki manneskjunnar mótaðist áður en formleg 

skólaganga hæfist. Fröbel opnaði fyrsta leikskólann árið 1837 sem hann kallaði í fyrstu 

stofnun fyrir umönnun og starf barna en 1840 fékk hún nafnið ,,kindergarten”. 

Markmiðið með leikskólanum var að veita börnum þroskavænleg uppeldisskilyrði og 

einnig til að fræða mæður og kennara. Hann taldi nauðsynlegt að fræða uppalendur 

barnanna og hélt því fyrirlestra fyrir mæður og kennara. Uppeldisfræði Fröbels byggist á 

tveimur grunnþáttum. Hinn fyrri er sjálfsprottin þörf barns fyrir tjáningu og sköpun og 

hinn síðari er mikilvægi leiksins. Að hans mati eru börn lista- og hugvitsmenn frá 

náttúrunnar hendi. Ef börn eiga að nýta hæfileika sína verða þau að fá möguleika til að 

vinna með hluti, gera ýmsar tilraunir og prófa sig áfram. Uppalandinn þarf að gefa 

börnum tækifæri til þess og hvetja þau áfram í því sem þau eru að vinna að. Að mati 

Fröbels er leikurinn lífsform barnsins. Hann taldi leikinn hafa sjálfstæða merkingu og að 

það væri leið barnsins að nálgast lífið í gengum leikinn. Fröbel taldi leikinn vera tíma 

augnabliksins og gleðinnar en að hann væri einnig fullur af alvöru. Ef barnið fær að 

þroska hæfileika sína í leik hefur það alla möguleika á að þroskast eðlilega og verða 

heilbrigð fullorðin manneskja. Fröbel var fyrstur til að nota leikföng markvisst og enn eru 

tengd við hann ýmis leikföng. Hann hannaði leikföng sem urðu þekkt undir nafninnu 

,,Hinar Fröbelsku leikgjafir”. Leikgjafirnar voru mjúkur bolti, teningur  og sívalingur sem 

átti að tengja saman hart og mjúkt. Fröbel hannaði einnig formkubba sem hafa verið 

fyrirmynd þroskaleikfanga. Hann segir boltann þjálfa skilningarvit, snertiskyn og 

sjónskyn. Boltinn rúllar hvert sem er því það er eðli hans vegna formsins. Teningurinn og 
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sívalingurinn voru notaðir sem kubbar og gáfu mismunandi möguleika. Boltinn og 

teningurinn eru andstæður sem sameinast að hluta í sívalingnum. Uppeldisfræðilegt 

markmið leikgjafanna er að örva barnið til frjálsrar sköpunar. Þessi leikföng eða efniviður 

eru notuð í leikskólum enn þann dag í dag (Rassmussen, Torben Hangaard 2001:168-

170). 

 

 

2.1. Gerðir leikja 
 

Til eru nokkrar gerðir leikja. Helstu gerðirnar eru skynhreyfileikir eða hreyfileikir sem 

fara fram á fyrstu tveimur árum barns. Hlutverkaleikur eða þykjustuleikur sem er mest á 

aldrinum 3ja ára til 8 ára en breytist í að verða meira draumóraleikir frá 8 til 15 ára. 

Regluleikir eða leikir með fyrirfram ákveðnum reglum, algengasti aldur barna í þess 

háttar leikjum er 6 til 15 ára. Bygginga- eða sköpunarleikur er algengur hjá börnum 3ja 

ára til 15 ára, en þróast mikið með aldri barna. Umfjöllun um leikgerðir hafa verið á þann 

hátt að um börnin séu að víkka út þekkingu sína, á því sem þau hafa lært. Það verður 

ákveðin þróun hjá börnum, semsagt stigskiptur þroski sem börnin ganga í gegnum og er 

það talið vera svo út frá ólíkum kenningum (Ole Fredrik Lillemyr 1999:64). 

 Einingarkubbar flokkast undir bygginga- og sköpunarleiki og fer ítarlegri 

umfjöllun fram í næsta kafla.  

 

 

2.2. Bygginga - og þykjustuleikir 
 
Þykjustuleikur liggur í frelsinu, að komast frá veruleikanum með því að skapa 

eitthvað nýtt eftir atburði sem börn hafa upplifað og í því búa til nýjar persónur og hluti. 

Þegar við sjáum börn leika “í þykjustunni” atburði sem þau hafa upplifað er eins og þeir 

gerist á nýjan  hátt og komi öllum á óvart. Í þykjustuleik koma hnitmiðaðir og 

skemmtilegir frasar sem eru ekki skipulagðir af umhverfinu, heldur af hugsunum 

barnanna. Þykjustuleikur er eitthvað sem ekki er hægt að streitast við því það gerist á 

augnablikinu og uppfinningasemin á sér engin takmörk þegar byrjað er í leik. 

Hugmyndirnar flæða og koma sér undan sannleikanum (Birgitta Knutsdotter 1992:80). 



- 12- 

Þykjustuleikir líkjast og byggjast á raunveruleikanum, því þar tvinnast saman upplifun 

sem leiðir til nýrrar athafna hjá börnum (Birgitta Knutsdotter 1992:81). Það skemmtilega 

við þykjustuleiki er að þar gerist allt mögulegt, engin hætta er á að maður fari of langt eða 

geri eitthvað sem maður má ekki gera í raunveruleikanum. Þetta er mikilvægur hluti sem 

fullorðnir verða að gera sér grein fyrir og öll börn verða að læra. Það er raunveruleikinn 

sem gefur þykjustuleiknum innblásturinn í leik barnanna en ekki endilega upplifunin af 

leiknum sjálfum (Birgitta Knutsdotter 1992:83). Það sem barn lærir í gegnum leik og 

skapandi starf eru tilraunir og ómeðvitaðar rannsóknir og því getur reynst erfitt að bera 

kennsl á það sem þau læra. Þessar aðferðir nýta börn sér til að auka kunnáttu sína og 

færni í þykjustuleikjum (Birgitta Knutsdotter 1992:85). 

Samkvæmt kennimönnunum Vygotsky og Bateson (1904-1980) er skilgreining þeirra 

á leik og ímyndun mjög svipuð og er eitthvað á þessa leið: 

• Leikur og ímyndun eru ekki skipulagðir. 

• Leikur og ímyndun koma frá veruleikanum 

• Leikur og ímyndun nota bæði minni sem eiga upptök sín í virkninni, minni 

um það sem maður hefur tekið inn í gegnum skynjun og minnir á þær 

tilfinningar sem maður hefur. 

•  Í leik og ímyndun ræður tvöfeldnin, þverstæðan og mótsagnakenndin. 

•  Í leik og ímyndun ræður hér og nú, og samtímis þar og þegar, bæði í 

nánd og fjarlægð (Birgitta Knutsdotter 1992:78). 

Leikur barna er oftar en ekki afurð af einhverju sem hefur gerst nýlega og er meira 

endurtekning á minningum þeirra heldur en ímyndun. Börn þykjast vera að borða og sýna 

það með því að smjatta, þau anda djúpt þegar þau þykist vera að sofa, búa til hljóð og 

keyra bílinn. Þegar það gerist í fyrsta skipti er það ekki þykjast, í merkingu þykjustunnar. 

Því að þykjast er hæfileiki sem felur í sér að finna upp á einhverju nýju eða spinna upp 

söguþráð. Þegar börn hafa vald á reglum og viðfangsefninu sem það hefur í höndum sér 

þá kemur ný hugsun fram. Leikur er endurtekning á því sem börn hugsa og einnig þegar 

börn skapa og framkvæma hugsun sína (Birgitta Knutsdotter 1992:78-79).  

Eins og fram hefur komið eru börn í leik að tjá sig,  þau verða algjörlega upptekin og 

týnast í sínum eigin heimi. En hvað læra börn af byggingaleikjum sínum? Hvort heldur 

sem er, stúlka eða drengur að þá fer fram mikið nám sem varir fram eftir öllum aldri. Á 

fyrstu þremur árum barna eru þau að æfa samhæfingu augna og handa og þjálfa 
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fínhreyfingar. Börn æfa einnig grófhreyfingar, þar sem þau eru að kljást við misstóra 

kubba og þurfa að hreyfa líkamann til að færa til kubba og setja þau á ákveðna staði. Að 

byggja með kubbum örvar einbeitningu og úthald (John og Elizabeth Newson 1979:90). 

Byggingaleikir eru algengir í barnæsku og tákna mikilvæg form leiks og sýna 

mismunandi stig þekkingar. Börn frá aldrinum tólf til átján mánaða byggja sjaldnast með 

kubbunum, heldur leika þau frekar með einn og einn kubb, sem eina einingu. Á aldrinum 

átján til tuttugu og fjögurra mánaða setja börnin kubbana í raðir eða búa til einfaldan turn. 

Þriggja ára endurtaka þau fyrri reynslu sína, ásamt því að byggja lóðrétt sem tengist 

láréttri röðun. Fjögurra ára byggja þau yfirleitt nákvæma tvívíddar byggingar og fimm ára 

börn gera meira af þrívíddar byggingum. Byggingaleikir verða meira hlutlægir þegar eldri 

börn reyna að byggja eitthvað sem er eftirlíking úr raunveruleikanum (Johnson, James E, 

Christie, James F, Warlde, Francis 2005:63). 

Byggingaleikir eru vinsælir hjá börnum og skiptir aldur þar engu um. En það fer eftir 

aldri og þroska barna hvaða tegundir kubba og byggingarefni þau nota. Börn á 

leikskólaaldri geta haft stjórn á Lego kubbum, og öðru flokkuðu byggingarefni þar sem 

þau geta tekið þátt, annað hvort með því að smella kubbunum, þrýsta þeim saman eða 

taka þá í sundur. Með vaxandi aldri og þroska halda börn áfram að hafa ánægju af 

byggingleikjum, byggingaefnivið og aukahlutum sem tengjast því s.s litlar skrúfur, 

skrúfboltar og byggingarsettum. Eldri börnum er meira umhugað um það sem þau eru að 

búa til en með framgangi byggingarinnar. Áhugi barna á byggingaleikjum helst fram á 

grunnskólaaldurinn og aðstoðar börnin við að fara úr einu yfir í annað í ýmsum 

listgreinum (Johnson, James E, Christie, James F, Warlde, Francis 2005:64).   

Bygginga - og þykjustuleikur tengjast mikið. Börn blanda þessum leik saman þar sem 

kubbarnir virðast vera efni sem þau nota til þess að ná tilgangi sínum eða til þess að 

leikurinn komist á það stig sem þau eru að leitast eftir. Byggingarefnið eykur 

ímyndunaraflið og tengsl við veruleikann. Í þykjustuleik þar sem dúkkur, vagnar, 

eldhúsdót og annað heimilisdót er til staðar þá er búið að útbúa svæðið og efniviðinn fyrir 

þau. Það ýtir ekki eins undir ímyndunaraflið eins og þegar þau eru í kubbastarfi því þar 

þurfa þau að skapa þetta sjálf. Þau fá útrás fyrir tilfinningar sínar og þar af leiðandi eru 

þau að vinna með óskir, langanir, hamingju, spurningar og vandræði. Börn nota leikinn til 

þess að æfa sig í hlutverkum sínum í raunveruleikanum (Casey, Beth, Bobb, Barbara: 

2003). 
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2.3. Efniviður í leikskólum 
 

Það er eins með leikefnivið eins og leikinn hann þjónar margskonar tilgangi. Hann þjónar 

ekki eingöngu því hlutverki að skemmta barninu heldur eflir hann einnig þroska þess. 

Einn besti efniviður sem hægt er að fá fyrir börn eru einfaldir kubbar, því þeir efla þroska 

þeirra á svo marga vegu (Wikipedia:,,Toy”). 

Efniviðurinn er grundvöllurinn fyrir því að börn þroskist og læri á yngri árum. 

Það sem einkennir efnivið eða leikföng í leikskólum er að hann er mismunandi eftir 

leikskólum, stefnum og straumum. Sumir leikskólar notast einungis við opinn efnivið, en 

þar er valið hvaða efnivið skal hafa í leikskólanum og er hann valinn með það í huga að 

það er engin fyrirfram ákveðin lausn á efniviðnum. Efniviðurinn sem slíkur er til dæmis, 

holukubbar/stórir kubbar hollow blocks, einingakubbar unit blocks, allskonar búningar 

sem hafa verið gefnir af aðilum sem tengjast leikskólanum, sandur, litir – af öllum 

stærðum og gerðum, blöð og fleira sem hefur ekki staðlað form eða með ákveðið 

hlutverk. Þessi efniviður býður upp á margskonar leiki, þar sem ímyndunarafl barnanna 

er við völd (Aðalnámsskrá leikskóla. 1999: 12-13, Hoorn, Judith. 2003:253-255).  

Opinn efniviður gefur barninu færi á að tjá sig frjálslega og efla ímyndunaraflið. 

Mikilvægt er samt sem áður að hafa gott jafnvægi milli opins efniviðs og lokaðs efniviðs. 

Talið er að 2-3 ára börn þurfi meira af lokuðum efnivið þar sem þau hafa ekki nægan 

þroska og reynslu af umhverfi sínu til þess að láta ímyndunaraflið ráða ferðinni. Börn 

sem eru orðin 4 ára geta farið að fá meira af blönduðum efnivið þar sem þau eru komin 

með þroska til þess að koma ímyndunaraflinu á flug. Börn sem eru á aldrinum 5 til 6 ára 

eru orðin það þroskuð að þau geta leikið sér eingöngu með opinn efnivið (Frost, Joe L., 

Wortham, Sue C., Reifel, Stuart. 2005:217). 

Það er mat margra kennara að í leikskólum þar sem leikefniviðurinn er 

fjölbreytilegur, getur það boðið er upp á meiri möguleika til leiks og þroska. Efniviðurinn 

getur t.d. verið allskyns hlutverka kassar sem bjóða upp á ákveðinn leik, svo sem 

hárgreiðsludót, læknisdót, heimiliskrók, stórir og litlir lego kubbar, dúkkur, bílar, 

vísindadót, smækkaðar eftirlíkingar af dýrum og svo mætti lengi telja (Hoorn, Judith. 

2003:255). 

Leikefniviður getur beint og óbeint flýtt fyrir þroska með því að hvetja börn til að 

taka þátt í ákveðnum gerðum leikja. Á sama tíma helst þroski barna og val þeirra á 
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leikefni í hendur. Rannsóknir hafa fært sönnur fyrir að ákveðnar gerðir af efnivið laða 

fram ákveðin form á leik. T.d þema tengd safni af leikmunum, svo sem peningakassi, 

umbúðir af framleiðsluvörum framleiðsluvara og leik peningar væru líklegri  til að hvetja 

börn í þáttöku í þykjustuleik með búðaþema. Efniviður getur einnig haft áþreifanleg áhrif 

á félagsleg gæði leiks. Púsl er efniviður sem oft býður upp á einleik hjá börnum á meðan 

aðrar gerðir af efnivið, eins og til dæmis stórir holu kubbar hvetja til samleiks barna. Því 

er hægt að segja með nokkurri vissu að efniviður getur óbeint,  haft áhrif á þroska barna 

(Johnson, James E, Christie, James F, Warlde, Francis 2005:228). 

Góður leikefniviður felur í sér að hann örvar og hvetur barn til  ímyndunar. 

Vandaður efniviður hvetur til fjölbreyttara leikja sem hægt er að nota á ýmsan hátt. Opinn 

leikefniviður er sá sem býður upp á marga möguleika fyrir börn að takast á við. Dæmi um 

þessháttar efnivið geta verið litir af ýmsum gerðum, áhöld sem hægt er að nota í sandi, 

leir og vatni, boltar og kubbar sem hvetja til samleiks barna. Þeir örva einnig málnotkun 

og óhlutbundina hugsun og ímyndun barna. En það fer eftir þroska og reynslu barna 

hvernig þau nota þennan efnivið. Lokaður efniðviður, býður ekki upp á eins mikla 

möguleika og er aðeins hægt að nota á takmarkaðan hátt. Þar sem lokaður efniviður hefur 

takmarkaða eiginleika verða börn oft pirruð og leið, því þau komast ekkert áfram í 

skynjun (Johnson, James E, Christie, James F, Warlde, Francis 2005:229-230). 

 

 

2.4. Einingakubbar 
 

The Unit blocks eða einingakubbarnir er nafn á harðviðarkubbum sem hafa verið vinsælt 

leikefni á leikskólum. Hönnuður kubbanna er Caroline Pratt sem var kennari við 

barnaskóla í Bandaríkjunum til fjölda ára. Pratt hafði miklar skoðanir á skólamálum og 

fannst henni nám barna, eins og það var sett upp á hennar tíma í kringum 1914 ekki vera 

út frá forsendum barnsins eða til að sinna þörfum þess. Pratt lagði mikið á sig til þess að 

finna betri námsleið fyrir börn og leitaði hún þá mikið í hugmyndafræði John´s Dewey.  

Talið er að Pratt hafi myndað hugmyndir sínar út frá framfarastefnu Dewey´s. Hann lagði 

áherslu á að virkja athafnaþörf barnsins og til að vekja áhuga þess. Einkunnarorð Dewey 

voru ,,learning by doing” eða „að læra með því að fást við ” viðfangsefnið. Pratt sótti 

einnig hugmyndir sínar í kubba sem Patty Hill hafði hannað fyrir leikskóla í Teachers 
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College. Pratt hafði samt sem áður ekki í huga að hafa kubbana eins og þá sem Hill 

hannaði, heldur áttu þeir að bjóða upp á meiri sveigjanleika og hugmyndaflug. Á sínum 

tíma fór Caroline Pratt af stað með verkefni sem enginn annar en hún hafði trú á. Hún 

sótti um að setja á laggirnar leikskóla. Yfirvöld gáfu henni tveggja mánaða frest til þess 

að sína árangur. Hún lagði fram eigið fé, húsnæði, efni, börn og skipulag sem hægt var að 

vinna eftir. Áður en langt um leið hafði hún stofnað leikskóla eða Play school (Hirsch, 

Elisabeth S. 1996:3-4).  

Í skóla Caroline Pratt urðu einkunnarorðin ,,self education” eða „sjálfsnám” og 

,,the whole child” sem þýðir ,,barnið allt”. Markmið Pratt var að efla alhliða þroska 

barnsins og stuðla að því að barnið lærði af innri áhugahvöt. Hún taldi barnið hafa 

meðfæddan eiginleika sem væri löngun þess til þess að læra. Út frá þessum sjónarmiðum 

hannaði Pratt einingakubbana. Markmiðið með kubbunum var að gefa börnunum 

tækifæri til þess að skapa allt það sem hugurinn girntist og hjálpa þeim að vinna úr fyrri 

reynslu sinni á eigin forsendum (Leikur og leikgleði 1992:58-59).  

 

Það eru til 20 tegundir forma af einingakubbum 

(sjá mynd 1). Kubbarnir miðast allir út frá einum 

grunnkubb, svo kölluðum einingakubb. Allir aðrir 

kubbar eru margfeldi af þeim einingakubb hvort sem 

þeir eru minni eða stærri. Þeir geta verið helmingi 

lengri, styttri eða mjórri. Allir kubbarnir eru jafnþykkir 

og að auki eru til fleiri form svo sem tvær gerðir 

sívalninga, þríhyrningar, og bogadregnir kubbar 

(Leeb,Lundberg 1996:55). 

 

 

         Mynd 1 

Þegar börnum er boðið upp á einingakubba þarf að sjá til þess að nóg sé til af hverju 

formi, það þarf einnig að passa að ekki sé boðið uppá of mikið af kubbum í einu 

(MacDonald, Sharon 2001:23-25).  

Reynt er að miða við að 2ja ára börn séu með um 100 kubba, 3ja ára börn séu með 

200 kubba, 4ra ára börn séu með 300 kubba og 5-6 ára börn séu með 400-500 kubba. 
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Þessar tölur eru bara yfir kubbana ekki ítarefnið sem í boði er fyrir eldri börnin. Það 

ítarefni sem virðist vera viðeigandi með einingakubbunum er gúmmí, plast eða tré 

fígúrur, dýr, farartæki og litaða teninga sem börnin hafa mikla ánægju af. Þegar börn eru 

komin yfir fimm ára aldur er hægt að bjóða þeim upp á enn frekara ítarefni. Sem dæmi 

um það má nefna efnisbúta, skeljar, litlar steinvölur, allskonar ílát, trébúta, pappír, liti, 

límbönd og húsgögn helst búin til úr einhverskonar viði. Listi yfir ítarefni er nánast 

endalaus þar sem hægt er að nota allt sem hugurinn girnist (Hirsch, Elisabeth S,1996:150-

151).  

Þegar sett er upp kubbasvæði fyrir börn þarf að hafa margt í huga. Til að byrja með 

þarf að huga að því leiksvæði sem á að nota. Svæðið verður að vera nógu stórt svo hægt 

sé að byggja byggingar  og til þess að börnin geti gengið framhjá byggingunum án þess 

að rekast í þær eða skemma. Þegar búið er að finna slíkt svæði þarf að velja annað hvort 

hentugar hillur eða skápa þar sem börnin ná í kubbana óhindrað. Þessar hillur verða að 

vera í hæð barnanna svo þau geti sótt og gengið frá kubbunum auðveldlega. Annað sem 

verður að vera á þessum hillum er merking þ.e. útklippt form kubbana svo börnin geti 

gengið frá hverjum kubb á sinn stað. Síðast en ekki síst þegar hugað er að plássi og 

hversu aðgengilegir kubbarnir eru þarf að hafa í huga að aðgengið frá kubbasvæðinu og 

að kubbaskápnum/hillunum sé byggingarfrítt svæði svo öll börn komist að kubbunum 

óhindrað (MacDonald, Sharon 2001:21-23). 

Hlutverk kennarans er mjög mikilvægt í byggingarleikjum barna, margir halda því 

fram að hlutverk kennarans sé lítið sem ekkert, þar sem leikur með einingakubbana snýst 

af svo miklu leiti um sköpun barnsins. Hlutverk kennarans er ekki síður  mikilvægt í 

einingakubbunum líkt og í annarri vinnu með börnum. Hann þarf að skipuleggja margt í 

kringum kubbaleik, eins og hvar kubbasvæðið er, hvernig það er sett upp og hversu mörg 

börn skulu vera í einu á kubbasvæðinu. Í byggingaleik lenda börn oft í erfiðleikum eins 

og í öðrum leikjum og því er mikilvægt að kennarinn sé til staðar. Hans hlutverk er að 

svara spurningum sem koma upp og hjálpa börnunum að leysa úr deilum. Kennaranum er 

einnig ætlað það hlutverk að ýta undir hugmyndaflug barna með því að skoða bækur um 

byggingar, fara út og skoða byggingar og látið börnin teikna myndir af byggingum sem 

þau geta svo farið með á kubbasvæðið og byggt eftir (MacDonald, Sharon 2001:26-27). 

Byggingaleikir skiptast í sjö stig. Hæfileiki barns til að byggja þróast með tímanum 

og auknum þroska. Því er haldið fram að öll börn gangi í gegnum sömu stigin nema það 
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fyrsta. Það eru allra yngstu börnin sem ganga í gegnum fyrsta stigið. Eini munurinn er sá, 

að eldri börn ganga í gegnum stigin mun hraðar eða þar til þau koma á það stig sem á við 

þeirra aldur. Stigin sjö eru eftirfarandi: 

1.stig. Á við mjög ung börn. Þau bera kubbana um svæðið, kanna áferð þeirra, færa þá til, 

raða þeim, láta þá detta og fleira. Þarna eru þau í raun að kynnast kubbunum.  

2.stig. Á þessu stigi byrja börnin að byggja. Þau eru ekki farin að byggja upp heldur 

einkennist annað stig eingöngu af því að þau leggja kubbana flata á gólfið í hinum ýmsu 

mynstrum.  

3.stig. Einkennist af því að börnin eru farin að búa til brýr sem samanstendur af tveimur 

kubbum hlið við hlið og síðan er sá þriðji settur ofan á þá sem gerir brú á milli. Þetta stig 

er kallað brúarstigið.  

4.stig. Á þessu stigi byrja börnin að byggja lokuð svæði eins og girðingar sem líkjast 

byggingum nema hvað að þær ná yfirleitt ekki nema einum kubb á hæðina. Á þessu stigi 

fara þau að skilja hugtök eins og inni, úti, lengd, og takmörk eða landamæri. Á þessu stigi 

geta börnin farið að fá ítarefni.  

5.sig. Á þessu stigi eru börnin farin að byggja vel skreyttar og vel úthugsaðar byggingar 

sem einkennast af mynstri og jafnvægi.  

6.stig. Hér byrja börnin að gefa byggingum sínum nafn og byrja að leika sér í 

hlutverkaleik, börn hafa kannski verið byrjuð að nefna byggingar sínar á fyrri stigum en 

nöfn þeirra voru ekki í samræmi við starfsemina sem fram fór innan byggingarinnar.  

7.stig. Er síðasta stigið sem börn ganga í gengum í byggingaleik. Á þessu stigi eru börnin 

farin að byggja byggingar sem þau þekkja úr raunveruleikanum. Þau ákveða þetta með 

fyrirvara og vita nákvæmlega hvað og hvernig þau ætla að byggja. Þegar þau hafa lokið 

við að byggja fara þau að leika sér í byggingunum (MacDonald, Sharon 2001:142-147).  

 Haft var eftir Pratt að það þýðir ekki að bjóða barni að leika sér með hest og 

hestavagn þegar það hefur enga reynslu af hesti eða hestavagni, veit ekki hvað hestur er, 

hvar hann býr, hvað hann borðar, hvernig á að annast hann eða til hvers hestavagninn er. 

Kubbarnir hafa þann eiginleika að efla þroska barnsins og barnið upplifir raunveruleikann 

í gengum leikinn (Hirsch, Elisabeth S. 1996:3-4). 

Samkvæmt Pratt þá efla einingakubbarnir alla þroskaþætti barnsins. Þeir efla 

líkams- og hreyfiþroska, tilfinninga-, félags- og málþroska. Þeir ýta einnig undir 

margvíslegt nám, svo sem samfélagsfræði, listir, vísindi og stærðfræði  (sjá mynd 2). 
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                                                                Mynd 2 

 

Leikur með einingakubba örvar vísindalega hugsun hjá börnum og gerist þegar þau eru að 

kanna og uppgötva ný form og bera saman mynstur og stærðir. Hún örvast einnig þegar 

þau eru að sannreyna hugmyndir sínar og leita svara við spurningum sem upp koma, til 

dæmis eins og ,, Hvað gerist ef ...?,” og læra þannig að nota vísbendingar til að áætla 

útkomur.  

Með einingakubbunum læra börn stærðfræði. Í þessum námsþætti eru þau að vinna 

með skilning á stærð, formi og lögun kubbanna. Í kubbaleik fer fram mikil hugsun. Allt 

þarf að vera í réttum hlutföllum svo það passi saman. Til dæmis þegar börn gera hús þarf 

að gera ráð fyrir að húsgögn og fólk komist fyrir (Hirsch, Elisabeth S. 1996:35).  

Þegar börn eru farin að gera flóknari byggingar eru þau að vinna með hugtök 

stærðfræðinnar, eins og lögun, stærð, röðun, tölur, brot, þyngd, lengd, dýpt, breidd, hæð, 

magn og fleiri hugtök sem tengjast stærðfræðinámi (MacDonald, Sharon 2001:13).  

Vísindi og stærðfræði eru ekki einu námsþættirnir sem börn þroska með því að 

leika sér með einingakubbana. Þau efla þroska á sviðum eins og lista, lestri, líkamlegan 

þroska, félagslegan þroska og málþroska. Á listasviðinu læra þau á mynstur, jafnvægi, 

sköpunarhæfileika, form, hönnun, skipulag og tjáningu. Börnin læra að meta sínar eigin 

byggingar ásamt því að meta byggingar annarra og síðast en ekki síst þá læra þau að 

skipuleggja sig fram í tímann, hvað þau ætli að gera og í hvaða röð þau ætla að gera það 
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(MacDonald, Sharon 2001:15-16). Lestarnám á sér stað í kubbastarfi og gerist það þegar 

þau hafa fyrir framan sig merkingar kubbanna, þegar þau búa til nöfn á byggingar sínar, 

búa til sögur um byggingarnar og deila sögum sínum með hinum börnunum. Í kubbastarfi 

eiga sér stað miklar samræður milli barnanna sem verður til þess að örva málþroska þeirra 

og börnin auka orðaforðann með því að eiga samskipti við önnur börn (MacDonald, 

Sharon 2001:16). Hreyfiþroski barna er örvaður með kubbastarfi. Þeir vöðvar sem börnin 

eru að styrkja eru litlu vöðvarnir eins og að stjórna fingrum og samhæfingu handa og 

augna. Stóru vöðvarnir sem börnin þjálfa í kubbastarfi eru vöðvarnir sem þau nota við að 

beygja sig, smeygja sér á milli bygginga og samvinna allra stærstu vöðvanna. Börnin fá 

tilfinningu fyrir líkama sínum, þjálfa jafnvægið og ná þar af leiðandi betri stjórn á 

líkamanum (MacDonald, Sharon 2001:17). Félagsþroski barns er mjög mikilvægur partur 

af þroskaferli þess og er hann einn af þeim þáttum sem leikur í einingakubbum eflir. 

Félagslegi þátturinn skiptist í tvennt, það er að segja samfélagsleg hegðun og 

tilfinningaleg hegðun. Í kubbaleik eru börn að þjálfa með sér hegðun sem þau nýta sér í 

daglegu lífi og samskiptum við aðra. Þar þjálfa þau frumkvæði, sjálfstjórn, að taka 

áhættu, samvinnu, ábyrgð, ákvarðanatöku og að tilheyra hópnum. Í kubbaleik fara börn í 

hlutverkaleik þar sem þau fá tækifæri til þess að prófa raunveruleikann á eigin forsendum. 

Tilfinningalega hliðin af félagsþroskanum er sú að börnin efla sjálfstraust sitt með 

kubbaleik, þau læra að vinna með öðrum sem getur oft á tíðum reynst þeim erfitt. Börnin 

læra að bera virðingu fyrir verkum annarra og þau upplifa eigin hæfileika (MacDonald, 

Sharon 2001:19).  

Þegar gengið er frá kubbunum í hillur að leik loknum skapast kjörið tækifæri til að 

vinna með stærðfræðileg hugtök og reikniaðferðir. Það er góður siður að stafla eins 

kubbum saman þegar byggingar eru teknar niður sem gefur fjölbreytta möguleika á 

úrvinnslu. Með því að stýra tiltektinni í formi leiks getur kennari falið börnum sérstök 

verk eða beðið þau um að rétta sér mismunandi gerðir kubba og nota til þess ýmsar leiðir. 

Til dæmis er hægt að vinna út frá:  

ϕ Lögun – hugtök sem gefa viðkomandi eiginleika til kynna. 

ϕ Stærð – stærri en, minni en, jafnstór, langur/lengstur, stuttur/stystur, 

helmingur. 

ϕ Fjölda – færri en, fleiri en, jafnmargir. 

ϕ Reiknisaðgerðum – samlagning, frádráttur, margföldun, deiling.  
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Nauðsynlegt er að sýna form og fjölda sem unnið er með eða miðað er við í samanburði. 

Börn verða að fá skýra mynd af því sem átt er við svo þau geti sett hin stærðfræðilegu 

hugtök í rétt samhengi og aukið skilning sinn á þeim (Ásta Egilsdóttir 2006:7-8) 

Allmargar greinar hafa verið skrifaðar með það í huga hvaða kubbastarf og þá 

aðallega kubbarnir hennar Caroline Pratt hafa mikið að segja fyrir alhliða þroska 

barnsins. Wellhouse og Giles (2005-06) skrifuðu grein út frá rannsókn sem þær gerðu á 

því hvort börn fengju tækifæri til þess að efla eiginleika sinn til læsis í framtíðinni með 

því að leika sér með einingakubbana. Þær telja að þegar börn eru í byggingaleik þá þurfa 

þau að taka ákvarðanir og eiga samskipti við önnur börn sem er grunnur að málþroska. Í 

kubbunum kynnast þau grunninum að lestrarnámi. Til að mynda þá eru hillur merktar 

með myndum sem börnin nýta sér til þess að bera kubbana við svo þau sjái hvar í hillunni 

þeir eigi að vera. Með þessu er verið að æfa sjónræna skilning barnanna. Þegar börn byrja 

að lesa þá læra þau fyrst stafina og er það að miklu leiti sjónrænt nám. Síðar læra þau 

hvernig stafirnir eru notaðir. Einingakubbarnir ýta undir að börnin séu vakandi fyrir 

táknum og merkingu þeirra (Wellhousen og Giles. 2005-06). 

Wolfgang, Stannard og Jones (2001) gerðu rannsókn um kraft byggingaleikja og 

komust meðal annars að því að börn sem eru fær um að byggja flóknar byggingar með 

kubbum standa betur en önnur börn í stærðfræði. Í rannsókninni tóku þau til greina 

greindarvísitölu, stöðu bananna innan samfélagsins og kyn þeirra. Í gegnum kubbaleik 

læra börn grunnhugtök stærðfræðinnar eins og tölur, magn, mælingar, samanburð, 

mynstur og muninn á meira og minna (Wolfgang, Stannard og Jones 2001). Í fáum orðum 

þá er margt sem þarf að hafa í huga varðandi einingakubbana og vinnu með þá.   

 

3. Athugun á leik barna í einingakubbum 
 

Einingakubbar eru efniviður sem er víða notaður í leikskólum og því langaði okkur að 

athuga og leita svara við því ,,hvernig einingakubbarnir geti stuðlað að námi barna”.  

Til þess að geta komist að einhverri niðurstöðu, gerðum við athugun í tveimur leikskólum 

á höfuðborgarsvæðinu. Við fórum af stað og fengum leyfi til að gera athugun í 

leikskólunum, í athuguninni var innifalið að fylgjast með börnum að leik með 

einingakubba og taka viðtöl við deildarstjóra. Leikskólarnir sem urðu fyrir valinu eru 

ólíkir af því leiti að í öðrum leikskólanum er hefð fyrir notkun og leik barna með 
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einingakubbana og kennir hann sig við opinn efnivið eins og einingakubba. Hinn 

leikskólinn tók einingakubbana inn fyrir nokkrum árum og hefur aðrar áherslur í starfi 

t.a.m. blandaðan leikefnivið, þar með talið einingakubbana.  

Eftir að hafa fengið leyfi til að gera athuganirnar sendum við bréf til leikskólanna, 

sem ætlað var foreldrum og forráðamönnum (sjá fylgiskjal 1). Eins og venja er til í 

rannsóknum sem þessum höfum við gefið bæði leikskólunum, börnunum og starfsfólki 

dulnöfn.  

 

 

3.1. Rannsóknaraðferð.  
 

Aðferðin sem við töldum vera heppilega fyrir þessa athugun er eigindleg rannsókn. 

Í eigindlegri rannsókn er sjónum beint á skilning og merkingin úr rannsókninni er 

aðallega byggð á munnlegri frásögn og athugun. Eigindlegar rannsóknir eru 

framkvæmdar í eðlilegu umhverfi hegðunarinnar og er það gert til að sjá það í sem 

eðlilegasta ljósi. Í eigindlegum rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við 

sérstakar spurningar og mismunandi aðferðir við öflun gagna. Til eru nokkrar aðferðir til 

að afla upplýsinga í eigindlegum rannsóknum. Við völdum tilviksathugun en sú aðferð 

fer djúpt í einn eða fleiri þátt, atburð, athöfn, hópa eða aðrar heildir sem eru skilgreindar 

af tíma og stað. Til eru margar aðferðir eru notaðar til að afla gagna (McMillan 2004:9-

12). Í tilviksathugun er rannsökuð ein eining sem er vandlega skilgreind og lýst 

nákvæmlega með stað og stund. Í þess háttar athugun eru nokkrar tegundir tilvikskannana 

svo sem söguleg, félagsleg, áhorf, lífssaga eða greining aðstæðna (McMillan 2004:271).  

 Við framkvæmd athuganirnar töldum við best að nota þrjár aðferðir en þær eru 

áhorf, viðtöl og greining gagna. Áhorfsathugun felur það í sér að vera í náttúrulegu 

umhverfi þess sem skal athuga, í okkar tilfelli voru það deildir leikskólanna, þar sem við 

fylgdumst með börnum í byggingaleik með einingakubbum. Áhorfsathugun leggur upp úr 

skilningi og hún er heilleg, því að fylgst er með öllu sem er um að vera og gæði 

rannsóknarinnar liggur oft í þeim tíma sem varið er í áhorf. Í áhorfsathugun eru skrifaðar 

ítarlegar vettvangsnótur og lýsingar á því sem fyrir augum ber, ásamt túlkunum og 

skoðunum rannsakenda. Þetta eru hráar upplýsingar sem eru síðan greindar til að nálgast 

viðfangsefnið. Mikilvægt er að skrifa niður allt sem rannsakandinn sér, heyrir og upplifir. 
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Upplýsingarnar innihalda tvennskonar vettvangsnótur, það er að segja lýsandi og íhuganir 

upplýsingar rannsakenda. Lýsandi upplýsingar eru til dæmis myndir, orð, teikningar, kort 

og gröf til að grípa öll smáatriði sem fram fara. Þar kemur einnig fram lýsing á 

umhverfinu, fólkinu, hvað það sagði og gerði. Dagsetning, staðsetning og tími er skrifað 

niður og einnig það sem fólkið tekur þátt í. Íhuganir rannsakenda eru getgátur, 

tilfinningar, túlkanir, hugmyndir, hugboð og áhrif, það er að segja huglægar athuganir 

tengdar rannsókninni (McMillan 2004:261-262). Á meðan athugunum stóð höfðum við 

engin afskipti af börnum eða kennurum, til að hafa engin áhrif á starfið. Einnig fengum 

við að taka myndir af byggingum barnanna, til frekari útskýringar á því sem við sáum á 

vettvangi. 

Viðtöl er mikilvægur þáttur í eigindlegri rannsókn. Notast er við viðtöl við 

upplýsingaöflun sem annaðhvort getur ekki farið fram við áhorf eða til staðfestingar á því 

sem rannsakandi sér í áhorfi. Tilgangur viðtala er betri sýn á viðhorfum þátttakenda, 

hvernig þeir hugsa og hvernig þeir útskýra hegðun sína í umhverfinu eða aðstæðum 

(McMillan 2004:265). Við tókum viðtöl við deildarstjóra þeirra deilda sem gerðum 

athugun á. Viðtöl eru gagnasöfnun, þar sem spurningar eru bornar fram og munnlega svör 

viðmælenda eru skráð. Viðtölin voru hálfopin, en í slíkum viðtölum er lagt upp með að 

leita svara með opnum spurningum um ákveðið málefni. Við tókum viðtölin upp á talrita, 

til að koma í veg fyrir misskilning og einnig til að ná fram mikilvægustu atriðunum í 

viðtölunum (McMillan 2004:168).  

Önnur gögn sem eru í eigu þátttakenda og geta haft áhrif á það sem verið er að 

athuga er mikilvægt að nálgast ef möguleiki er. Greining gagna eru til dæmis skrifleg 

gögn sem eru í leikskólanum til dæmis eins og ársskýrslur, námskrá, fréttabréf eða 

starfslýsingar kennara. Skriflegar heimildir eru til að staðfesta upplýsingar sem hafa 

fengist með áhorfi og viðtölum. Allar þessar upplýsingar eru flokkaðar, kóðaðar og 

túlkaðar (McMillan 2004:266). Hjá leikskólunum tveimur fengum við ársskýrslur og 

námskrá leikskólanna, til frekari greininga. Í athugun og skráningu okkar reyndum við 

eftir fremsta megni að fá svör við spurningum okkar sem eru þessar: 

 

• Hvernig stuðla einingakubbarnir að námi barna?. 

• Hvernig léku börnin sér með kubbana? 

• Fara börnin í hlutverkaleik/þykjustuleik? 
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• Á hvaða stigi voru börnin samanber hugmyndum Caroline Pratt, miðað við 

aldur? 

• Hvernig var umhverfið, rýmið? 

• Tekur kennarinn þátt í kubbastarfinu? 

• Ef svo er, hvernig? 

 

 

3.2. Athugun 1 

3.2.1. Smíðaborg 

 

Sem fyrr segir gerðum við athuganir í tveimur leikskólum. Fyrri leikskólinn sem við 

fórum í ætlum við að nefna Smíðaborg. Smíðaborg er tveggja deilda leikskóli sem er 

staðsettur í Reykjavík. Hann kennir sig við opinn efnivið og hefur gert það í um það bil 

15 ár.  

Uppeldisstefna leikskólans einkennist af hugmyndafræði uppeldisfrömuðarins 

John Dewey og Caroline Pratt, sem hannaði einingakubbana. Áhersluþættir leikskólans er 

leikur barna og er honum gefinn mikill tími í dagskipulagi skólans. Sá tími sem börnin fá 

tækifæri til að leika sér er um það bil fimm klukkustundir á dag, fyrir og eftir hádegi. 

Efniviðurinn sem leikskólinn býður upp á er opinn. Þetta eru stórir kubbar hollow blocks, 

einingakubbar, viðbótarefni við þá, sandur og furðuföt (Námskrá leikskólans ***2003). Í 

leikskólanum eru tvö sett af einingakubbum en það er rúmlega eitt og hálft sett á deildinni 

sem við gerðum athugunina á.  

Tíminn sem við vörðum í að fylgjast með börnunum var ein leikstund fyrir 

hádegi, eða 2 ½ klukkustund. Við fylgdumst með börnunum frá því að þau byrjuðu að 

leika sér þar til þau hættu að leika og tóku saman. Í athugunni tókum við ljósmyndir af 

byggingum barnanna, skráðum niður hvað þau gerðu og sögðu.  

Á deildinni sem við gerðum athugun á eru 32 börn og er aldur barnanna 3ja til 6 

ára. Samsetning barnahópsins er eftirfarandi: 10 stúlkur og 22 strákar. 17 börn eru fædd 

árið 2001, 9 börn fædd 2002 og 6 börn fædd árið 2003 (Munnleg heimild frá deildarstjóra 

27. febrúar 2007). Leiktími barna fyrir hádegi byrjar klukkan níu á morgnana og þá er 

haft, eftir því sem hægt er, verkefnaval. Í verkefnavali  koma börnin saman og velja sér 
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viðfangsefni sem þau vilja fást við. Aðaláherslurnar í kubbavinunni er stærðfræði og er 

lagt meiri áhersla á hana en aðra þroskaþætti kubbanna. Herbergi sem hefur að geyma 

einingakubbana er um það bil 15 fermetrar. Í öðrum helmingi herbergisins eru fjórir 

skápar undir einingakubbana, þ.e.a.s tveir og tveir skápar saman og eru þeir andspænis 

hvor öðrum. Fyrir ofan skápana eru hillur sem geyma ítarefni. Börnin hafa ekki greiðan 

aðgang að því, heldur þarf kennari að aðstoða þau við að ná í ítarefnið ef þau vilja nota 

það. Á milli skápanna er gólfmotta en börnin hafa allt herbergið til að byggja á. Svæðið er 

við glugga sem snýr út í garð leikskólans. Lýsingin í herberginu er góð. 

Athugunina í Smíðaborg framkvæmdum við einn kaldan vetrarmorgun. Við 

vorum mættar í leikskólann um hálfníu eða hálftíma áður en leiktími barnanna hófst. 

Þegar við komum var morgunmatur barnanna að hefjast og þegar honum lauk fóru þau 

ásamt kennara í stutta samverustund. Að henni lokinni, eða rétt um níu fengu börnin að 

velja í verkefnavali. Sjö börn völdu einingakubba en hópurinn samanstóð af fjórum 

drengjum og þremur stúlkum. Í þessari frásögn höfum við breytt nöfnum barnanna og eru 

þau eftirfarandi ásamt aldri þeirra: Siggi 5,2 ára, Halli 4,7 ára, Emil 5,9 ára, Palli 5,0 ára, 

Anna 5,9 ára, Tóta 5,5 ára og Bára 4,7 ára. 

Þegar valið var búið fóru börnin og kennarinn á kubbasvæðið og settust í hring. Á 

gólfmottunni voru tvær byggingar sem höfðu fengið að standa frá því deginum áður. Í 

óformlegu samtali við deildarstjórann sagði hún okkur að ef börnin fengu að geyma 

byggingar sínar og færu ekki aftur í hana, þá mættu þau börn sem hygðust leika á 

svæðinu, annaðhvort breyta eða taka bygginguna niður. Þessar reglur voru samþykktar af 

börnunum í samráði við kennara.  

Kennarinn byrjaði á því að segja börnunum frá okkur Elínu og Hólmfríði, að við 

værum í heimsókn og að við ætluðum að fylgjast með þeim í einingakubbunum. Því næst 

spurði hún hvert og eitt barn fyrir sig að því hvað þau ætluðu að byggja. Drengirnir voru 

ákveðnari í svörum en stúlkurnar. Siggi og Palli voru búnir að para sig saman og sögðust 

ætla að gera geimþotu, en Emil og Halli ákváðu að gera bílahús. Anna og Bára voru ekki 

búnar að gera upp hug sinn og Tóta var óvirk til að byrja með af  persónulegum ástæðum. 

Þegar kennarinn var búinn að ræða lítillega við börnin um byggingar gaf hún þeim leyfi 

til að byrja. Siggi og Palli fóru að öðrum veggnum, byrjuðu á því að ná sér í kubba og að 

leggja þá á gólfið. Kennarinn var á svæðinu hjá börnunum, og sá að drengirnir lögðu 

kubbunum of nálægt skápnum og benti þeim á regluna um að kubba ekki of nálægt 
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skápnum. Siggi og Palli tóku athugasemdinni vel og færðu kubbana. Emil og Halli sem 

ætluðu að byggja bílahúsið fóru að skápnum sem stendur upp við hinn vegginn, náðu sér í 

kubba og staðsettu sig á miðja mottuna og röðuðu kubbunum upp. Eftir stutta stund var 

komin mynd á verkið þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil setti þríhyrnda kubba efst á byggingunni og sagði stoltur ”þetta er svona til að vara 

við”…og beindi orðunum til okkar. Við spurðum á móti hvort þetta væri viðvörun. Hann 

samþykkti það og sagði að þetta væri viðvörun. Við vildum vita meira og spurðum hann 

af hverju það væri viðvörun á bílahúsinu, Emil svaraði þá sposkur á svip „það er sko ef 

það kviknar í að þá vita hinir bílarnir það og koma ekki inn í húsið”. Emil var ekki alltaf 

við bygginguna sína, heldur rápaði á milli, var að spjalla við stúlkurnar og kennarann. 

Eftir 20 mínútna leik voru Siggi og Palli komnir í mikinn hlutverkaleik. Öðru hvoru tóku 

þeir spretti frá byggingu sinni og gáfu frá sér hljóð sem minntu helst á geimþotu.  

Bára gerði ferhyrning og setti inn í hann 4 litla kubba sem mynda hring þegar þeir eru 

settir saman, síðan lokaði hún ferhyrningnum, þ.e. setti kubba ofan ferhyrninginn. Hún 

tilkynnti kennaranum að þetta væri kaka.  
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Anna fór að byggingunni sem var fyrir á svæðinu og dundaði sér við að breyta henni. 

Hún eyðilagði ekki bygginguna, heldur tók kubba úr henni og setti aðra kubba í og við 

byggingunni. Þegar hálftími var liðinn af leiktíma barnanna kom kennarinn með 

viðbótarefni. Viðbótarefnið sem börnin fengu voru efnisbútar, litir og blöð. Þegar 

kennarinn var búinn að afhenda þeim viðbótarefnið þurfti hún að hverfa frá í smástund en 

bað annan starfsmann að leysa sig af á meðan. Um þetta leyti voru börnin hætta að ná sér 

í kubba og það var eins og þau væru hætt að byggja og frekar komin í hlutverkaleik, en 

byggingarnar virtust hafa sitt gildi í leiknum. Þegar börnin fengu viðbótarefniviðinn 

eyddu þau u.þ.b. 10 mínútum í að nota hann. Emil nýtti sér efniviðinn til að skýra 

bygginguna sína. Flest börnin tóku efnisbúta og settu þá í og á byggingarnar sínar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmaðurinn sem kom, settist hjá börnunum og spjallaði svolítið við Báru. Hún 

spurði hana opinna spurninga í sambandi við það sem hún var að byggja. Bára spjallaði 

við starfsmanninn og voru umræðurnar komnar út fyrir það sem Bára var að gera. Siggi 

og Palli nýttu sér viðbótarefnið og þeir færðu sig að borði sem var í stofunni. Þeir voru 

áfram í geimþotuleiknum sem var búinn að breytast aðeins en fóru reglulega að 

geimþotunni sinni, annað hvort til að bæta við hana eða til að ræða á geimþotu máli. Við 

upplifðum þá eins og þeir væru í tveimur ólíkum leikjum, það er að segja þegar þeir voru 

við geimþotuna og þegar þeir voru við borðið. Leikurinn sem þeir voru í hjá borðinu var 

þannig að þeir voru með breitt band sem þeir bundu við stólana og töluðu þeir mikið um 

að þetta ætti að vera gildra fyrir allar stelpurnar. Um klukkan tíu, eða þegar börnin voru 

búin að vera í kubbunum í fjörutíu mínútur, var Emil svo að segja hættur að leika sér í 

bílahúsinu sínu, Halli sem var með honum í þeim leik, hafði farið með tónlistarkennara í 

tónlistarstund ásamt Báru sem var hætt að byggja. Á þessari stundu var Tóta aðeins farin 

að byggja, litla byggingu sem hún sagði að væri kastali. Anna og Emil voru að ræða 
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saman um grádverga og rassálfa. Emil tók smá sýnishorn af því hvernig þessar kynjaverur 

höguðu sér. Anna og Emil fóru að skipuleggja hver ætti að vera hvað í Ronju leik. Tíu 

mínútum síðar var orðið mjög lítið um leik hjá börnunum. Börnin voru farin að rápa 

mikið og aðallega að fylgjast með því hvað börnin í hreyfistund væru að gera. 

Starfsmennirnir tveir, sá sem var í einingakubbum og sá sem var með hreyfistundina 

gengu á milli stofa, og opnuðu dyrnar á milli til að spjalla saman. Þetta virtist trufla 

börnin sem voru í einingakubbunum mikið. Starfsmaðurinn, sem var í einingakubbunum 

benti börnunum á að halda áfram að kubba. Anna og Tóta fóru þá að byggja nýja 

byggingu.  

Emil fékk leyfi frá starfsmanninum til að skipta um svæði og fór án þess að taka 

saman eftir sig. Um þetta leyti vildu hin börnin einnig skipta um svæði og var þeim þá 

sagt að taka til eftir sig, til að komast á annað svæði. Tóta tók kastalann sinn saman og fór 

í aðra stofu. Um hálfellefu voru Siggi og Palli aðallega að leika sér með böndin og að 

teikna við borðið en Anna var enn dunda sér við seinni byggingu sína. Á milli þess sem 

börnin léku sér voru þau enn að kíkja á milli stofa. Halli og Bára komu aftur úr 

tónlistarstundinni og fóru að leika sér. Korteri síðar er kennarinn kominn aftur sér hvernig 

umhorfis er, en þá voru þrjú börn eftir á kubbasvæðinu og í sjálfu sér enginn að leika sér. 

Hún kallaði á stúlkurnar sem eftir voru og líka Emil og Tótu sem höfðu fengið að skipta 

um svæði til að taka saman einingakubbana. Hún sagði þeim að flokka og stafla. Anna og 

Tóta voru mjög duglegar að stafla og flokka kubbana. Siggi, Palli, Emil og Bára voru 

ekki eins iðin við það, heldur tóku einn og einn kubb og settu á sinn stað. Kennarinn 

minnti börnin á flokka og stafla saman fimm og fimm kubbum saman, þá tóku þau við sér 

og hlýddu því. 
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Tiltektin hjá börnunum tók um það bil tuttugu mínútu frá því að öll börnin voru komin á 

svæðið aftur og þar til þau voru búin að ganga frá öllum kubbunum.  

3.3. Athugun 2 

3.3.1. Bílaborg  

 

Seinni leikskólinn sem við gerðum athugun á er einnig á Reykjavíkursvæðinu og hefur 

verið starfandi frá árinu 2001. Leikskólinn er sex deilda og eru tvær deildir í útihúsum 

sem eru við leikskólann. Meginmarkmið og áherslur leikskólans er leikurinn og jákvæðni. 

Hugmyndafræði leikskólans sækja þau til Birgittu Knutsdotter Olafsson, sem hefur 

skrifað mikið um leik barna og hvernig eigi að stuðla að jákvæðu námsumhverfi fyrir leik 

barna. Einnig er lögð áhersla á könnunarleikinn fyrir börn og tónlist. Starfsfólkið temur 

sér jákvæðni í orði, hugsun og framkomu (Námskrá leikskólans ***2006). Í 

dagskipulaginu fær leikurinn um það bil þrjár klukkustundir á dag, en í því er ein 

klukkustund sem er undir hreyfingu, tónlist og list (Ársáætlun leikskólans *** 2006). Í 

þessum leikskóla gerðum við tvær athuganir, eina á elstu deild leikskólans og aðra á næst 

yngstu deildinni, þar sem börnin eru á fjórða ári. Athugunartíminn var frá klukkan 13:00 

eftir hádegi til 14:30. Við fengum ekki annan tíma til að gera athuganirnar vegna 

þróunarstarfs sem fer skipulega fram fyrir hádegi í leikskólanum. Í leikskólanum er 

blandaður efniviður. Það er að segja, þar er opinn efniviður, einingakubbar og holukubbar 

og efniviður sem flokkast undir blandaðan leikefnivið. Í leikskólanum er tvö sett af 

einingakubbunum, en því er skipt niður á fimm deildir leikskólans. 

Líkt og í Smíðaborg fylgdumst við með börnunum frá því að þau byrjuðu að leika 

sér og þangað til þau tóku saman. Í athugunni tókum við ljósmyndir af byggingum 

barnanna, skráðum niður hvað þau gerðu og sögðu.  

 
Eldri deild í Bílaborg 
 
Á elstu deild leikskólans eru 16 börn fædd árið 2001 sem eru 6 drengi og 10 stúlkur. 

Deildin sem við skoðuðum var í skála staðsettum í útjaðri leikskólalóðar. Þegar gengið er 

inn í skálann er komið inn í fataklefa. Úr fataklefa og til vinstri er gengið inn á deildina, 

strax til hægri er lítill gangur sem hefur meðal annars að geyma vask og skáp undir 

leirtau. Þar er einnig skápur með einingakubbum. Svæði einingakubbanna er í milli- 
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gangi, sem tengir saman fataklefa og aðalrými deildarinnar. Kubbasvæðið er um það bil 

fjórir fermetrar að stærð. Einingakubbarnir sem börnin höfðu til afnota var rúmlega hálft 

sett, ekki sáum við neitt ítarefni í námunda við kubbana. Í viðtali við leikskólakennarann 

komumst við að því að ítarefni fyrir einingakubbana var ekki til á deildinni 

Þegar á staðinn var komið kynntum við okkur fyrir deildarstjóranum og 

börnunum. Börnin voru forvitin að vita hvað við værum að gera og sögðum við þeim að 

við ætluðum að fylgjast með þeim í einingakubbunum. Kennarinn spurði hvernig við 

vildum hafa stundina og sögðum við að við vildum hafa þetta eins eðlilegt og hægt væri. 

Því næst bauð kennarinn börnunum að fara að byggja.  

 Kennarinn var búinn að velja fyrir okkur 5 börn sem áttu að taka þátt í 

athuguninni. Þetta voru 3 stelpur og 2 strákar. Í frásögn um leik þeirra gefum við 

börnunum dulnefni svo auðveldara sé að útskýra það sem við urðum vitni að í leik þeirra. 

Nöfn og aldur barnanna er eftirfarandi; Bella 6,0 ára, Hans 5,3 ára Agga 5,3 ára, Maggi 

5,2 ára og Edda 5,2 ára Hin börnin á deildinni voru í útiveru á meðan athugunin átti sér 

stað.  

 Þegar við vorum búnar að koma okkur fyrir á kubbasvæðinu fengu börnin 

fyrirmæli um að þau mættu byrja. Þá er klukkan fimmtán mínútur gengin í tvö. 

Börnin byrja strax að ná sér í kubba. Hans og Edda setjast fyrir framan skápinn og ná sér 

kubba. Bella og Agga ná sér einnig í kubba og byggja fyrir aftan Hans og Eddu við 

gluggann sem er á móti skápnum. Bella er mjög virk til að byrja með en eftir u.þ.b. 10 

mínútur hættir hún og horfir á hin börnin. Fimm mínútum síðar tekur hún við sér á ný. 

Maggi er til hliðar við Hans og Eddu og nær sér í kubba sem eru honum næstir, og byggir 

til hliðar við þau tvö. Hans og Edda afmarka svæðið sem þau byggja á með því að gera 

ferhyrning í kringum sig.  
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Hans er mjög virkur og hugmyndaríkur í leik sínum og að okkar mati virðist hann vera 

kominn á sjöunda stigið, miðað við hversu flóknar byggingar hans eru. Bella og Agga 

tala saman um að þær ætli að gera kastala. Það er eins og þessi fjögur, Hans, Edda, Bella 

og Agga séu saman í því að byggja. Þau spjalla mikið saman, hlægja og það ríkir mikil 

gleði hjá þeim. Maggi er útaf fyrir sig að byggja og hefur engin samskipti við hin börnin. 

Þegar börnin voru búin að vera í tíu mínútur í leik, rekst Maggi í bygginu Hans og Eddu 

sem höfðu byggt aðeins í kringum sig. Þá byrjar Hans að taka kubba og lét þá detta, þetta 

endurtók hann nokkrum sinnum og eyðilagði bygginguna sem hann og Edda höfðu gert. 

Hans er eirðarlaus, ráfar um svæðið og spyr kennarann nokkrum sinnum hvort hann megi 

fá plastdýr en kennarinn neitaði og settist Hans þá aftur hjá Eddu og hélt áfram að byggja. 

Maggi eyðilagði það sem hann hafði byggt og byrjaði upp á nýtt. Maggi er einn að kubba. 

Hann fer með kubbana sína afsíðis og kubbar þar í friði fyrir 

hinum börnunum. Hann lítur einstöku sinnum til þeirra og 

leggur sig ekki fram við að vera með hinum börnunum. Þegar 

hann er spurður hvað hann sé að gera þá segist hann bara vera að 

gera hús. Þegar hann er búinn situr hann hjá byggingunni sinni 

og horfir á hin börnin leika sér. Bella og Agga eru búnar að 

byggja byggingu og Bella segir „húsið á afmæli” og setti 

kórónuna, sem hún bar á höfði sér á „húsið”. 

Þegar 25 mínútur eru liðnar af tímanum er Hans hættur að leika sér í kubbunum og segir 

kennarinn þá honum að taka saman og fara út. Edda kubbar frekar lítið en hún virðist hafa 

meiri áhuga á því að vera áhorfandi og að taka þátt í þeim félagslegum samskiptum sem 

eiga sér stað. Hún flissar og spjallar við hinar stelpurnar, en heldur síðan áfram að kubba, 

og af meiri krafti en hún hafði gert í byrjun. Eftir nokkrar mínútur er hún komin í þrot. 

Hún kemur auga á kubb sem er í byggingu Bellu. Edda spyr Bellu kurteisislega hvort hún 

megi fá þennan ákveðna kubb, með útskýringum um það að hana vanti hann í sína 

byggingu. Bella bíður með að svara, og ræða þær hvað sé hægt að nota í staðinn. Að 

lokum lætur Bella, Eddu hafa kubbinn og í stað sívalingsins setur Bella annan kubb í sína 

byggingu. Um þetta leyti, spyr Agga kennarann hvort hún megi ekki gera eitthvað annað 

en að kubba en kennarinn svarar því til að nú séu þau að kubba og það sé ekkert annað í 

boði, nema hún vilji fara út. Hún fær leyfi til að ganga frá og fara út. Maggi er einnig 
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hættur að kubba. Hann er kominn í herbergið innaf ganginum og horfir út um gluggann. 

Kennarinn býður honum að ganga frá og fara út, sem hann og gerði.  

Þegar þarna er komið er hálftími liðinn frá því að börnin byrjuðu að kubba, en stúlkurnar 

sem eftir voru tóku saman kubbana sem þær voru með og fóru einnig út. Á meðan 

stúlkurnar tóku saman, stóð kennarinn hjá þeim og horfði á. Hann gaf þeim engar 

leiðbeiningar á því hvernig ætti að taka sama. Á meðan börnin voru í kubbunum var 

kennarinn í herberginu við hliðina á kubbasvæðinu. Þegar börnin þurftu að spyrja hann að 

einhverju, hvort sem það var í sambandi við kubbana eða annað, til dæmis að fá að gera 

eitthvað annað, þurftu þau að fara af kubbasvæðin og yfir til hennar. 

3.4. Athugun 3 

3.4.1. Bílaborg 

 
Yngri deild í Bílaborg 
 

Seinni athugunin sem við gerðum í Bílaborg var á næst yngstu deild leikskólans, sem er 

staðsett í aðalbyggingu leikskólans. Þar dvelja um 24 börn samtals, 7 af 24 eru fædd 

2004, þrír strákar og fjórar stelpur. 17 börn eru fædd 2003 sem skiptast niður í níu stráka 

og átta stelpur.  

Þegar komið er inn á deildina er staðið í aðalrými hennar. Hún skiptist niður í eitt 

stórt rými með einu herbergi og salerni á vinstri hönd. Það er þrjú borð í aðalrýminu 

ásamt skápum og hillum undir leikefni. Athugunin fór fram í innrarými deildarinnar. 

Venjulega eru kubbarnir í aðalrými deildarinnar, en kennarinn hélt að við myndum fá 

meira næði ef gerðum athugunina í innra herberginu. Herbergið er leik herbergi barnanna 

og er einnig nýtt undir hvíld fyrir börnin. Stærð þess er um átta fermetrar. Í herberginu er 

stór spegill og fyrir framan hann er gólfmotta. Kennarinn hafði sett kubbaskápinn upp við 

vegg á móti speglinum. Á herberginu er fjórir litlir gluggar sem vísa út í garð leikskólans. 

Fyrir þremur vikum ákvað deildastjórinn að taka kubbana inn á deildina. Í skápnum með 

einingakubbunum var ¼ hluti úr einu setti. Til að byrja með fylgdumst við með fjórum 

börnum sem kennarinn hafði valið af handahófi til að vera í þessari athugun. Börnin og 

aldur þeirra er svo hljóðandi; Harpa 3,4 ára, Silja 3,4 ára, Arnar 3,4 ára, Ísak 3,5 ára og 

Lena 3,10 ára. Börnin voru nýkomin úr útiveru þegar athugunin átti sér stað. Þessi 

athugun hófst rúmlega tvö eftir hádegi. 
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Í upphafi stundar vorum við kynntar og svo fengu börnin að byrja að kubba. Við 

fengum okkur sæti í herberginu, sem lengst frá kubbunum Kennarinn var í herberginu á 

meðan að athuguninni stóð yfir. Silja byrjaði á því að taka kubba og setja þá í hilluna 

fyrir neðan. Hin börnin gerðu það sama og Silja. Því næst byrjuðu þau að handleika 

kubbana og leggja þá á gólfið eins og parket. Börnin ganga á kubbunum og leikurinn 

gengur út á þetta hjá þeim um stund. Eftir 7 mínútur í leik voru þrjú börn búin að missa 

áhugann á því að byggja og fóru að leika sér  í skápnum. Það virtist vekja mikla lukku að 

fá að liggja í hillunum. 

Börnin leggja kubbana á gólfið og fara að leika þannig að þau Arnar tekur þrjá 

kubba og setur þá á mottuna sem er í herberginu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Harpa er með lítinn leikfangabíl og hleypur með hann um herbergið. Síðan eru öll börnin 

komin út í glugga til að fylgjast með félögum sínum sem eru enn í útiveru. Þegar þangað 

er komið spyr kennarinn börnin, hvort þau myndu eftir því þegar þau höfðu byggt saman 

kastala. Börnin samþykktu það og náðu þau sér í kubba og röðuðu þeim upp á við, en 

einbeitningin eða áhugi þeirra var ekki mikill og var mikið ráp á þeim. Lena virtist hafa 

meiri áhuga á því að byggja en hin. Samkvæmt þróun einingakubbanna er hún komin á 2 

stig þar sem hún var farin að byggja upp í stað þess að leggja parket. Þegar hún var spurð 

hvað hún væri að byggja, sagðist hún vera byggja prinsessuhöll.  
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Þegar hún var spurð hver byggi í höllinni, svaraði hún: „ég, ég er prinsessa”. Þegar 

tuttugu mínútur voru liðnar frá því við komum, var leik lokið og börnin tóku saman, með 

aðstoð starfsmanns sem tók við af kennaranum. Hin börnin á deildinni voru að koma inn 

á deildina og það styttist í nónhressingu hjá þeim.  

 
 

3.5. Viðtöl 
 
Eftir athugun okkar í leikskólunum tókum við viðtal við 3 deildastjóra. Við settum saman 

nokkrar spurningar til að fá betri mynd af hugmyndum þeirra varðandi kubba og 

byggingaleiki (Fylgiskjal 2). Eins og fram kom hér að ofan þá eru þessir deildastjórar að 

vinna á tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í Smíðaborg tókum við viðtal við 

Sillu og í Bílaborg tókum við viðtal við Rósu og Gullu. Silla, Rósa og Gulla eru allar 

útskrifaðar sem leikskólakennarar. Silla útskrifaðist árið 2002 og hefur unnið á leikskóla í 

26 ár. Rósa útskrifaðist árið 2004 og hefur unnið í leikskóla í 8 ár. Gulla útskrifaðist  árið 

2001 og hefur unnið í leikskóla í 6 ár. 

Í Smíðaborg hefur verið unnið með einingakubbana í 16 ár, leikskólastjórinn tók 

þá inn eftir að hafa kynnt sér kubbana ásamt tveimur öðrum kennurum. Í upphafi tók 

Smíðaborg þátt í þróunarverkefni samhliða öðrum leikskólum í Bandaríkjunum undir 

stjórn Harriet Cuffaro. Silla hafði góða hugmynd um mikilvægi kubbanna og hlutverk 

þeirra í uppeldi barna. Gulla og Rósa í Bílaborg voru ekki vissar hvers vegna 

einingakubbarnir voru teknir inn í leikskólann. Rósa var í Kennaraháskólanum og Gulla 

var í fæðingarorlofi þegar kubbarnir voru keyptir og námskeið um þá var haldið í 

leikskólanum. Þrátt fyrir að hvorugur deildastjórinn af Bílaborg hafði fengið kynningu á 

kubbunum þá sáu þær mikilvægi kubbanna og hlutverk þeirra í uppeldi barna út frá 

byggingaleikjum almennt. 

Við spurðum viðmælendur okkar að því hvaða tegund kubba börnin veldu sér 

helst. Svarið sem við fengum frá þeim, var ,,Hollow blocks” eða Holu kubbarnir. Við 

vildum vita hvort þær vissu ástæðuna fyrir því og fengum við þau svör að Holu kubbarnir 

bjóða upp á meiri hreyfingu og hlutverkaleik þar sem börnin eru þátttakendurnir. Silla, 

Gulla og Rósa voru einnig sammála um að Holu kubbarnir bjóða einnig upp á meiri 

samvinnu meðal barnanna. Þroskamerki í kubbaleik barnanna var spurning sem við 
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lögðum fyrir viðmælendur okkar. Silla sagðist sjá þroskamerki hjá börnunum þegar 

byggingarnar færu að hækka í loftinu, þegar börnin væru farin að herma eftir hvort öðru 

og farin að setja sér markmið með byggingum. Í Bílaborg vildu Gulla og Rósa meina að 

börnin lærðu með tímanum að átta sig á formunum, lögun þeirra, hvað kubbar passa 

saman og hverjir ekki. Gulla sá þróun í hæð bygginganna hjá börnunum, að með 

aldrinum þá hækkuðu byggingar barnanna. Allir deildastjórarnir töldu kubbana 

mikilvæga fyrir leikskólabörn og uppbyggilega fyrir þroska þeirra. Þær töldu aðal 

ástæðuna fyrir því vera að þeir væru opinn efniviður. Þeir bjóða ekki upp á fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um leik eða byggingar. Sillu, Rósu og Gullu fannst öllum 

stærðfræðin vera stór partur af kubbavinnu, rökhugsun, hugtakaskilningur, samvinna og 

síðast en ekki síst fannst þeim félagslegi þátturinn mjög mikilvægur. Í Smíðaborg fannst 

Sillu uppbygging leiks með einingakubbana allt annar en uppbygging annarra leikja með 

leikefni. Hún sagði meðal annars:  

,,þau þurfa að búa sér til sinn heim, þar þurfa þau að 

byrja á því að byggja, þau voru ekki með bílastöð eða 

geimþotu, þetta þurftu þau að búa til og það sér maður 

náttúrulega með þessum einingakubbum. Hefðu þau 

verið með tilbúinn efnivið eða leikföng sem er með 

fyrirfram ákveðið hlutverk að þá hefði það verið 

öðruvísi, þannig að þú þarft að búa þér til og það reynir 

mjög á ímyndunaraflið”(viðtal við deildarstjóra, 

27.02.2007). 

Í Bílaborg voru Rósa og Gulla á sama máli um byggingu annars konar leikja og 

byggingaleikja. Þær vildu meina að börnin settu sig jafn mikið í hlutverk í 

byggingaleikjum eins og öðrum leikjum. Þær töldu uppbygginguna vera mjög svipaða. 

Við spurðum hvort þær vissu eitthvað um hugmyndafræði kubbanna og voru svörin ólík. 

Silla í Smíðaborg hafði hugmyndafræði og bakgrunn kubbanna á hreinu og sagði okkur 

allt sem hægt var að vita um kubbanna og Caroline Pratt. Við lögðum sömu spurningu 

fyrir þær í Bílaborg og vildi Rósa meina að hugmynd kubbanna væri fyrst og fremst 

byggð á stærðfræði en var í raun það eina sem hún vissi um kubbanna og bakgrunn 

þeirra. Gulla treysti sér ekki til að svara spurningunni. Við vildum vita hvort sama 

hugmyndafræðin væri notuð yfir allan leikskólann. Að sögn Sillu í Smíðaborg var það 

gert. Þegar nýr starfsmaður er ráðinn inn þá fær hann fræðslu um kubbana og 

hugmyndirnar á bak við þá ásamt öllu öðru sem unnið er með á leikskólanum. Það vildi 
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svo heppilega til í eitt skiptið þegar nýr starfsmaður tók til starfa á Smíðaborg, þá vissu 

þær af kubbanámskeiði sem átti að fara fram í öðrum leikskóla svo þær tóku á það ráð að 

senda þennan nýja starfskraft á kubbanámskeiðið. Gulla og Rósa voru ekki með það á 

hreinu hversu mikið eða hvort unnið væri með einhverja hugmyndafræði í sambandi við 

einingakubbana í leikskólanum. Þær héldu að það væri mismunandi milli deildanna. 

Gulla og Rósa töldu ástæðuna vera vegna mismikillar þekkingar á kubbunum og 

hugmyndanna á bak við þær. 
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4. Niðurstöður 
 
Í þessari ritgerð okkar höfum við leitast við að komast að því hvort eigindlegt nám og 

leikur fari fram í einingakubbunum. Við höfum fjallað um að nám og kenningar um leik 

barna, gerðum litla rannsókn á tveimur leikskólum sem voru ólíkir og tókum viðtöl við 

deildarstjóra. 

Fyrsta hugleiðing okkur var ,,Hvernig stuðla einingakubbarnir að námi barna?” 

Út frá rannsóknum á leik og námi barna hefur komið í ljós að börn læri í gegnum leik.  

Samanber greingerð Joan Almon en þar fjallar hún um mikilvægi byggingaleikja þar sem 

hún telur þá vera grunn að stærðfræðikunnáttu, málþroska og hreyfiþroska barna. 

Samkvæmt Pratt þá örva einingakubbarnir alla þroskaþætti barnsins. Þeir efla líkams- og 

hreyfiþroska, tilfinninga-, félags- og málþroska. Þeir ýta einnig undir ýmsar námsleiðir, 

svo sem samfélagsfræði, list, vísindi og stærðfræði. Samanber rannsókn Wellhouse og 

Giles (2005-2006) þá fá börn tækifæri til þess að efla eiginleika sinn til læsis með því að 

leika sér í einingakubbum. Við komumst að því að Vygotsky skoðaði leik barna út frá 

félagslegum samskiptum, náms og þroska. Hann taldi leikinn vera nauðsynlegan í 

þroskaferli barna og að félagslegt umhverfi barna sé mjög mikilvægt. Kenningar Piaget 

byggjast á vitsmunalegri þróun sem skiptast í tvö ferli sem eru háð hvort öðru. Þessi ferli 

eru samlögun og aðhæfing. Samlögun felur í sér að barn lagar að sjálfu sér alla þá reynslu 

og þau áhrif sem það verður fyrir og tileinkar sér það. Aðhæfing er gagnstætt ferli en það 

merkir að barnið aðlagar sig utanaðkomandi áhrifum og þegar það gerist fer barnið að 

herma eftir, semsagt barnið aðlagar hugsanir og athafnir af því sem það hefur lært. 

Samvirkni þessa tveggja þátta leiðir til aukins vitsmunaþroska og er grunnurinn að alhliða 

þroska barnsins að mati Piaget. Að mati Fröbels er leikurinn eðlilegasta tjáningarform 

barnsins og er hann leið þess til þekkingar. Leikurinn er afar mikilvægur fyrir barnið og 

ber að taka hann alvarlega. Ef barnið fær að þroska hæfileika sína í leik hefur það alla 

möguleika á að þroskast eðlilega og verða heilbrigð fullorðin manneskja. Í athugununum 

sem við gerðum á leikskólunum var það ekki áþreifanlegt að fram færi nám í 

einingakubbunum. Í öllum tilfellunum voru börnin að leika sér og samkvæmt 

fræðimönnum fer nám fram í leik. Þannig að við getum gert okkur þá hugmynd að börnin 

hafi verið að læra eitthvað, en hvað það er, getum við ekki sagt nema með mun ýtarlegri 

rannsókn.  
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Önnur hugleiðing okkar var. ,,Hefur stærð svæðis áhrif á þróun leiksins?”. Í 

Smíðaborginni höfðu börnin stórt leiksvæði eða um það bil 15 fermetra. Börnin dreifðu 

úr sér og voru þar af leiðandi ekki ofan í hvort öðru eða fyrir hvort öðru. Í Bílaborginni 

höfðu eldri börnin lítið svæði til að byggja á eða um það bil 4 fermetra. Þar gátu börnin 

ekki byggt án þess að byggingarnar lægju þétt saman og börnin gátu ekki hreyft sig um 

svæðið óhindrað. Á yngri deildinni höfðu börnin meira pláss til að byggja og hreyfa sig 

milli bygginga. Samkvæmt hugmyndum um byggingasvæði fyrir einingakubba er 

æskilegt að börnin hafi nógu stórt rými til þess að byggja og hreyfa sig óhindrað á 

svæðinu (MacDonald, Sharon 2001:23-25). 

Þriðja hugleiðing okkar var. ,,Skiptir þekking starfsmanna á einingakubbunum 

einhverju máli?” Þekking kennaranna sem við ræddum við var mismikil. Í Smíðaborg 

þekkti kennarinn hugmynd einingakubbanna mjög vel. Í Bílaborg þekktu kennararnir ekki 

hugmynd kubbanna. En hins vegar voru þeir allir sammála um mikilvægi kubbanna fyrir 

þroska barna. Þeir töldu aðal ástæðuna fyrir því vera að einingakubbarnir væru opinn 

efniviður og væru ekki með fyrirfram ákveðnar lausnir. Öllum viðmælendum okkar 

fannst stærðfræðin vera stór partur af kubbavinnu, rökhugsun, hugtakaskilningi, 

samvinnu og síðast en ekki síst fannst þeim félagslegi þátturinn mjög mikilvægur.  

Fjórða hugleiðing okkar var. ,,Fara börnin í hlutverka/þykjustuleiki?”  

Bygginga - og þykjustuleikur eru leikir sem tengjast mikið. Börn blanda þessum leik 

saman þar sem kubbarnir virðast vera efni sem þau nota til þess að ná tilgangi sínum eða 

til þess að leikurinn komist á það stig sem þau eru að leitast eftir. Byggingarefnið eykur 

ímyndunaraflið og veruleikann (Casey, Beth, Bobb, Barbara: 2003). Í athugunum sem við 

gerðum urðum við þess varar að flest börnin fóru í þykjustuleiki, en þó meira hjá eldri 

börnunum en yngri. Það er eflaust vegna þess að yngri börnin eru ekki komin með þá 

færni að ímynda sér að kubbur getur verið annað en hann er, en eldri börnin eru komin 

með þessa færni. 

Fimmta hugleiðing okkar var. ,,Á hvaða stigi börnin væru samanber 

hugmyndum Caroline Pratt? ” Byggingaleikir skiptist í sjö stig. Hæfileiki barns til að 

byggja þróast með tímanum og auknum þroska. Því er haldið fram að öll börn gangi í 

gegnum sömu stigin nema það fyrsta. Það eru allra yngstu börnin sem ganga í gegnum 

fyrsta stigið. Eini munurinn er sá, að eldri börn ganga í gegnum stigin mun hraðar eða þar 

til þau koma á það stig sem á við þeirra aldur (MacDonald, Sharon 2001:142-147). Þegar 
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við fylgdumst með börnunum voru þau komin mislangt í stigunum. Eldri börnin sýndu 

meiri færni í byggingasmíði en yngri börnin, sem voru flest á öðru og þriðja stigi en eldri 

börnin voru komin á sjötta og sjöunda stig. Hversu langt börnin eru komin í stigum hefur 

mikið með það að gera hversu oft þau hafa fengið að komast í tæri við kubbana, kynnast 

þeim og byggja með þá.  

Í framhaldi af þessu veltum við fyrir okkur hvort menntun starfsmanna hefði 

einhver áhrif á vinnu með börnum í einingakubbunum. Með því eigum við, við hvort 

leikskólakennarar hafi þá þekkingu sem þarf til þess að geta unnið með börnunum á sem 

markvissasta hátt. Við komumst að því að þó svo að viðkomandi hafi uppeldismenntun 

þá virtist það ekki hafa áhrif. Það sem skiptir helst máli er hvort þú hafið þekkingu á þeim 

efnivið sem leikskólinn kýs að bjóða uppá. Eitt af því sem var mjög áberandi í athugun 

okkar var að vanþekking og hræðsla starfsmanna við einingakubbanna. Þegar við tölum 

um hræðslu við einhvern ákveðinn efnivið, þá erum við að tala um að starfsmenn treysta 

sér ekki til þess að vinna með efnivið sem það þekkir ekki. Þessi hræðsla finnst okkur 

frekar loða við leikskólakennarann frekar en leiðbeinandann. Við teljum þetta geta til 

langs tíma litið haft heftandi áhrif á leik barna. Þó svo að kennarar skili ekki því hlutverki 

sem til þeirra er ætlast með börnum í starfi fer samt fram þögul þekking hjá þeim. Það 

merkir að börn hafi þekkingu sem það kemur ekki í orð. Börn læra án þess að þeim sé 

sagt allt, til dæmis að litli kubburinn er minni en sá stóri o.s.frv. Mikilvægt er að 

uppfræða starfsfólk um það sem verið er að vinna með í leikskólanum og kannski er betra 

að gera einn hlut vel frekar en að vasast með mörg járn í eldinum. 

 

 

5. Umræður 
 

Hér í umræðum eru hugleiðingar okkar um það sem við sáum í þremur athugunum sem 

við gerðum í tveimur leikskólum. Fyrst koma vangaveltur um Smíðaborg og síðan um 

Bílaborg. 

Smíðaborg  

Það fyrsta sem við veltum fyrir okkur var hvers vegna kennarinn spurði börnin að því 

hvað þau ætluðu að byggja. Þegar börn velja sér ákveðið viðfangsefni, myndi maður ætla 

að það sé einhver tilgangur með því. Tilgangurinn getur til dæmis verið sá að börnin vilja 
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útfæra hugmyndir sínar af einhverju sem þau hafa séð, heyrt eða upplifað og þurfi að láta 

reyna á færni og getu með skapandi starfi. Kannski hefur hugsun kennarans verið sú að 

efla tjáningu barnanna með því að setja orð á hugsun sína. Börnum getur oft reynst erfitt 

að tjá sig og því er þetta, að okkar mati góð leið til að örva málþroska þeirra. Í viðtali við 

kennarann í Smíðaborg sagði hann að börn þyrftu að búa sér til í huganum hvað þau ætla 

að byggja, því þau hafa ekki bílastöð eða geimþotu á staðnum og því  reynir á 

ímyndunaraflið hjá börnunum. Kennarinn sagði einnig í viðtalinu að þegar hún hefði 

góðan tíma með börnunum í lok tímans,  þá spyrji hún hvort barnið hafi náð því 

markmiði sem það setti sér. Hann gerði það hinsvegar ekki þegar við gerðum athugunina. 

Við teljum að það séu til fleiri leiðir til að spyrja börn og hún er sú að spyrja börnin hvort 

þau hafi einhverja hugmynd eða hvort þau séu búin að spá í hvað þau ætli að byggja og ef 

börnin svara því játandi að þá sé hægt að spyrja hvað það sé. Það er ekkert sjálfgefið að 

börn séu búin að ákveða hvað þau ætli að byggja, kannski vilja þau bara raða kubbum 

upp af ánægjunni einni saman og þegar þau eru byrjuð á því detti þeim eitthvað ákveðið í 

hug. Hvort sem það líkist einhverju sem þau hafa byggt áður eða minning um 

skemmtilegan atburð eða aðstæður sem verður til þess að þau byggi eitthvað ákveðið. Það 

sem kom okkur einnig á óvart var að ítarefnið við einingakubbana, á deildinni var ekki í 

hæð barnanna og það var kennarinn sem stjórnaði því hvaða ítarefni þau fengju og 

hvenær. Því spurðum við okkur af hverju börnin mættu ekki ná sér í þann efnivið sem þau 

vildu og þegar þeim hentaði. Stundum kemur upp stopp staða hjá börnum, þegar þau eru 

búin að byggja eitthvað ákveðið og komast ekki áfram í leik sínum því þeim finnst 

eitthvað vanta til að þau geti haldið áfram. Þegar börnunum var afhent ítarefnið voru þau 

að mestu hætt að byggja en þau tóku við sér og byrjuðu að skreyta og merkja það sem 

þau höfðu byggt. Það hefði verið gaman að sjá hvort leikurinn eða byggingarnar hefðu 

verið öðruvísi ef börnin hefðu haft greiðan aðgang að ítarefninu. Það sem okkur fannst 

athugunarvert í Smíðaborg var að tvö börn voru tekin úr kubbastundinni til að fara í 

tónlistarstund. Þetta er að okkar mati skipulagsleysi, því það er ekki víst að börnin vilji 

fara þegar þau eru nýbyrjuð í leik, þegar þau eru að vinna úr hugmyndum sínum og 

komin í samleik með öðrum börnum. Þetta hefði kannski verið í lagi ef börnin hefðu 

verið algjörlega óvirk í kubbunum og ekki fundið sig í þeim, en þannig var það ekki. 

Tónlist er vissulega mikilvægur partur af leikskólastarfi en það er leikur barna líka og 

okkur finnst ekki rétt að taka börn út úr aðstæðum þar sem þau una sér vel. Það sem kom 
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okkur líka á óvart í athuguninni í Smíðaborg voru starfsmennirnir sem, að okkar mati 

trufluðu þróun leiksins hjá börnunum. Þeir opnuðu dyrnar á milli og spjölluðu saman 

þegar hlutverk þeirra var að vera til staðar fyrir börnin og styðja þau í leik og starfi. Þetta 

er einn mikilvægasti þáttur í starfi með börnum, því kennarar og starfsmenn eru 

fyrirmyndir barnanna og styðja við nám þeirra með því að vera til staðar í leik, bæði til að 

hvetja þau áfram, svara spurningum þeirra og aðstoða við lausn vandamála sem vilja oft 

koma upp í leik. Þegar kennarinn kom til baka og lét börnin taka saman, sagði hann þeim 

að flokka og stafla. Þar hefðum við vilja sjá hvernig unnið væri með stærðfræðina sem 

hefur mikið vægi í einingakubbunum, það er hægt að vera með leiki tengda stærðfræði til 

dæmis hugtakaskilning, stærð, fjölda og lögun. Það þarf að gefa sér góðan tíma í að taka 

saman kubbana og með því að vera með leiki öðlast börn meiri skilning á þessum þáttum 

og læra þá í leiðinni.  

Bílaborg 

Það sem kom okkur á óvart á eldri deild í Bílaborg var svæðið sem börnin höfðu til að 

byggja á. Þetta var afar lítið svæði sem bauð ekki upp á mikla möguleika, börnin gátu sig 

hvergi hreyft og voru öll á sama staðnum að byggja. Að okkar mati fannst okkur svæðið 

vera of lítið fyrir fimm stór börn til að vera á, á sama tíma. Það væri kannski nógu stórt 

fyrir tvö börn. Kennarinn var ekki á kubbasvæðinu á meðan börnin voru að byggja, en 

okkur fannst að hann hefði vel mátt vera til staðar því það sýndi sig að börnin leituðu 

mikið til hans, og til þess þurftu þau að fara af  kubbasvæðinu. Eitt barnanna hefði þurft á 

stuðningi kennarans að halda, því það lék sér eitt allan tímann. Hann sóttist ekki eftir því 

að vera með börnunum en ef kennarinn hefði verið til staðar hefði hann getað aðstoðað 

barnið með að eiga samskipti við þau. Stundum þarf svo lítið til að börnin nái að tengjast 

hinum börnunum og þar getur kennarinn aðstoðað barnið, annað hvort til að finna 

hlutverk fyrir það eða talað við hin börnin um að leyfa viðkomandi að vera með.  

Það sem við tókum eftir og fannst undarlegt var þegar barn spurði kennarann hvort það 

mætti fá plastdýr í kubbana og kennarinn neitaði. Hugsun kennarans með því er ofar 

okkar skilningi, kannski var þessi efniviður sem barnið bað um eitthvað til að þróa leik 

sinn áfram ásamt hinum börnunum. Kannski eru stífar reglur um það í leikskólanum hvað 

má og hvað má ekki í einingakubbunum, en talið er að ítarefni, sem reyndar var ekki til 

staðar, geti aukið leik barnanna. 
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Á yngri deild Bílaborgar höfðu börnin stærra svæði til umráða. Þar gátu börnin gengið 

um, sem er mjög gott því þau áttu auðvelt með að athafna sig með kubbana. Það sem kom 

okkur helst á óvart var að kennarinn var í herberginu en hann var ekki hjá börnunum. Við 

getum ekki vitað hvort kennari sitji hjá börnunum undir venjulegum kringumstæðum. Við 

teljum það vera mikilvægt þegar börn eru að kynnast kubbunum að kennarinn sé hjá 

þeim. Það var eiginlega ekki fyrr en í lok stundarinnar að kennarinn minnti börnin á 

kastala sem þau höfðu byggt, að börnin tóku við sér. Ef hann hefði gert það í upphafi 

tímans hefði jafnvel mátt sjá öðruvísi leik, en þann sem við sáum.  

 

5.1. Samantekt 
 
Samkvæmt þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar og þeim kenningum sem settar hafa 

verið fram, vilja margir meina að í gegnum leik fari fram einhverskonar nám. Það sem að 

við veltum fyrir okkur var hvort nám færi fram í einingakubbum. Til þess að komast að 

því gerðum við litla rannsókn í tveimur leikskólum sem hafa ólíkar stefnur. Við byrjuðum 

á því að fara í leikskólann Smíðaborg sem hefur tileinkað sér opinn efnivið og eru þar 

með taldir einingakubbar. Í athugun okkar skynjuðum við öryggi deildastjórans í starfi 

með börnunum, þegar þau voru í einingakubbunum. Við sáum breytingu á leik barnanna 

þegar kennarinn fór frá og starfsmaður tók við hópnum. Þá myndaðist upplausn og 

óróleiki í leik barnanna. Þetta urðum við sérstaklega varar við þegar starfsmaðurinn 

opnaði á milli stofa og fór að spjalla við annan starfsmann. Við höldum að ef börnin 

hefðu fengið næði og athygli frá starfmanninum hefði þetta rót ekki skapast í leiknum. 

Þetta sannaðist þegar kennarinn kom til baka því þá kallaði hún á börnin og hélt þeim við 

efnið með því að vera til staðar. Við teljum ákveðið þekkingarleysi koma í ljós þegar 

starfsmaðurinn tók við hópnum, þar sem hann virti ekki hlutverk sitt með því að yfirgefa 

hópinn. En hins vegar vitum við ekki hversu lengi hann hefur starfað í leikskólanum eða 

hvort hann hafi fengið nægilega tilsögn um hlutverk sitt í einingakubbunum. 

Samanburðar leikskólinn Bílaborg, hefur tileinkað sér frjálsan leik og jákvæðni. 

Einingakubbarnir eru partur af leikfangavali sem börnin hafa á Bílaborg en ekki er lögð 

nein sérstök áhersla á vinnu með þá. Þegar við vorum á eldri deild skynjuðum við 

óöryggi kennara er við fylgdumst með leik barnanna, í einingakubbunum. Við veltum 

fyrir okkur hlutverki kennarans, þar sem hann var fjarverandi á meðan börnin léku sér. 
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Var ástæða fjarveru hans vegna nærveru okkar eða er þetta alltaf svona. Kubbastundin 

sem við fengum að fylgjast með var ekki í eðlilegum aðstæðum þar sem skipulögð 

útivera barna var á þessum tíma. Við getum ekki metið hvort börnin hefðu leikið sér 

meira ef kennarinn hefði verið á svæðinu með þeim eða hvort skipulögð útivera hafði 

áhrif. Við veltum fyrir okkur hvort þekking kennarans hefði þarna áhrif, og það má 

kannski segja að svo hafi verið því kennari tjáði sig um þekkingarleysi sitt á 

hugmyndafræði kubbanna í viðtali. Þekkingarleysi kennara teljum við leiða til óöryggis 

sem við fundum fyrir á meðan við vorum í Bílaborg. Í athugun okkar á yngri deild 

Bílaborgar var kennarinn til staðar en ekki með börnunum. Í samtali við kennara tók hann 

það fram að hann væri yfirleitt meira með börnunum í kubbastund. Við veltum því fyrir 

okkur hvort það væri vegna aldurs barnanna, þar sem mikilvægt er að vera til staðar til 

þess að halda þeim við efnið.  Börnin virtust hafa stutt úthald í kubbaleik og þekktu lítið 

efniviðinn og teljum við það vera vegna þess að þau voru tiltölulega ný búin að fá 

kubbana inn á deild eða fyrir þrem vikum að sögn kennara.   

 Eins veltum við því fyrir okkur hvort hugmyndir á bak við einingakubbana fengju 

ekki að njóta sín í þeirri miklu flóru leikefna sem leikskólinn hafði upp á að bjóða. 

Athugun okkar var frekar lítil og teljum við okkur ekki geta fengið nægileg svör við 

spurningum okkar vegna þessa. Aðstæður í Bílaborg voru með öðrum hætti en í 

Smíðaborg. Í Bílaborg var okkur skaffaður tími eftir hádegi til athugunar vegna 

þróunarstarfs sem er fyrir hádegi. Við veltum því fyrir okkur hvort það hafi breytt miklu. 

Á heildina litið erum við nokkuð sáttar við niðurstöður athuganna. Við fengum tækifæri 

til þess að sjá og bera saman ólíka leikskóla með ólíkar áherslur, þar sem kennarar höfðu 

mismikla þekkingu á því sem við vorum að athuga.  
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Lokaorð 
 

Mikil vakning hefur verið í uppeldismálum og stefnum leikskóla undanfarin ár, sem 

miðar af því að gera börnin hæfari að takast á við þau verkefni sem bíða þeirra þegar þau 

koma í grunnskólann. Börn læra í gegnum leik og samskiptum við börn og fullorðna sem 

leiðir til aukins þroska þeirra. Umhverfisskilyrðin og viðfangsefnin sem kennarar og aðrir 

uppalendur skapa börnum er mikilvægur stuðningur við nám þeirra. Athugunin sem við 

gerðum í leikskólunum var lítil í sniðum og því einungis hægt að túlka niðurstöður út frá 

því. En við gerum ráð fyrir að börnin hafi bætt einhverju við fyrri reynslu og þekkingu 

sína, hvort sem sú þekking var mikil eða lítil. Það væri spennandi að kanna þetta til hlítar 

en það þyrfti mun viðameiri rannsókn en þá sem við gerðum. Sú þekking sem við fengum 

við að gera athuganir á leik barna í einingakubbum vakti upp hugleiðingar hjá okkur, sem 

við getum lært af og nýtt okkur þegar við stuðlum að því að börn vinni með einingakubba 

í leik og starfi 
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Fylgiskjal 1 

Bréf til foreldra 
Kæru foreldrar/forráðamenn 

  

 

Við erum nemar á 3.ári á leikskólabraut við Kennaraháskóla Íslands og erum að vinna að 

lokaritgerð okkar sem er um leik barna. Þann 28. febrúar n.k. munum við fylgjast með 

börnum hér á elstu og næst yngstu deild eftir hádegi í einingakubbum. Við munum skrá 

niður leik þeirra, hvað þau gera og segja og að því loknu munum við taka saman helstu 

atriði sem koma þar fram. Fyllsta trúnaðar verður gætt og munu engin nöfn koma fram í 

ritgerðinni. 

 

Með kveðju og von um góða samvinnu 

 

Elín Björk Einarsdóttir og  

Hólmfríður Júlíana Pétursdóttir 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

  

 

Við erum nemar á 3.ári á leikskólabraut við Kennaraháskóla Íslands og erum að vinna að 

lokaritgerð okkar sem er um leik barna. Þann 27. febrúar n.k. munum við fylgjast með 

börnum hér á Vesturdeild fyrir hádegi í einingakubbum. Við munum skrá niður leik 

þeirra, hvað þau gera og segja og að því loknu munum við taka saman helstu atriði sem 

koma þar fram. Fyllsta trúnaðar verður gætt og munu engin nöfn koma fram í ritgerðinni. 

 

Með kveðju og von um góða samvinnu 

 

Elín Björk Einarsdóttir og  

Hólmfríður Júlíana Pétursdótti 
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Fylgiskjal 2 

Viðtalsrammi 
 
1. Hver er menntun þín? 

2. Hversu lengi hefur þú unnið á leikskóla? 

3. Af hverju hafið þið valið einingakubba sem efnivið? 

4. Hver eru markmiðin með byggingaleikjum? 

5. Hvaða kubba velja börnin oftast? 

6. Hver heldur þú að ástæðan fyrir því sé? 

7. Hvaða þróun eða þroska sjá kennara með byggingaleikjum? 

8. Telurðu kubba æskilega og uppbyggilega fyrir þroska?  

9. Hvers vegna? 

10. Hvað telurðu vera mikilvægast með byggingaleikjum? 

11. Finnst þér byggingaleikir hafa annað innihald í uppbyggingu leikja ( leiks) en í 

öðrum leikjum, (leik) ef svo er á hvaða hátt? 

12. Hver er hugmyndafræði einingakubbanna? 

13. Hvernig er hún framkvæmd? 

14. Er sama hugmyndafræðin notuð yfir allan leikskólann? 

15. Hvað eru börnin að læra í einingakubbunum? 

16. Hversu vel þekkir starfsfólk leikskólans bakgrunn og tilgang einingakubbanna? 

 


