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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað gerist í leik barna með 

einingakubba þegar kennarar dýpka hjá sér þekkingu á hugmyndafræðinni 

sem liggur að baki þeirra og hver áhrif samfélagslegra þátta á leik og nám 

barna með einingakubbana eru. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa 

ljósi á hvað gerist í leik barna með einingakubba þegar farið er í 

vettvangsferðir og umræður um samfélagið fara fram á milli barna og 

leikskólakennara.  

Rannsóknin er starfendarannsókn sem er byggð á þróunarverkefninu 

„Þetta er besti dagur lífs míns“: Samfélagið í einingakubbunum sem unnið 

var í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík árin 2007 – 2009. Kennarar 

Brákarborgar voru meðrannsakendur og gagna var aflað með skriflegum 

skráningum, ljósmyndum, myndbandsupptökum, hljóðupptökum og dag-

bókarskráningum. Börnin í Brákarborg voru þátttakendur í rannsókninni.  

Rannsóknin beinist að því að skoða hvaða áhrif það hefur á 

leikskólastarf að kennarar þrói kennsluhætti sína með því að tengja leik og 

nám barna við samfélagið. Í rannsókninni var annars vegar skoðað hvernig 

samfélagið, sem börnin lifa í, birtist í leik þeirra með einingakubbana. Hins 

vegar var skoðað hvernig kennurunum tókst að efla sig í hugmyndafræðinni 

sem liggur að baki einingakubbunum og tengist námi barna um samfélagið.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einingakubbarnir og hug-

myndafræðin á bak við þá bjóða upp á mikla möguleika á að samþætta náms-

greinar barnanna, svo sem stærðfræði, vísindi, byrjendalæsi og nám um sam-

félagið, þar sem reynsla þeirra og áhugi ræður för. Kennararnir töldu að kennslu-

hættir þeirra og val á námsumhverfi og viðfangsefni fyrir börnin hefðu haft bein 

áhrif á að efla verulega nám og leik barnanna í tengslum við samfélagið.  
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Abstract 

“I just think they are learning about life itself“ 

How does community appear in children's play with unit blocks in a 

playschool? 

The purpose of the research was to observe what happens to children's play 

with unit blocks when teachers include a social studies perspective in their 

curriculum planning by taking children on trips into the community which 

then led to many group discussions and questions about neighbourhoods 

and community living.  

The present action research is based on an earlier development project, 

„This is the best day of my life“: Social studies in the Unit Blocks which 

was done at the Brákarborg playschool in Reykjavík during the years 2007 

– 2009. The teachers at Brákarborg were co-researchers as data was 

collected with written notes, photographs, video recordings, sound 

recordings and journal writing. The children at Brákarborg were 

participants in the research. 

The focus of the present research was to observe the effect on 

playschool work when teachers developed and included questions and 

comments that connected the concept of community to the children's play 

and learning with blocks. Over time, connections to the communities in 

which the children lived were observed in the children's buildings and play. 

Also observed in the research was that the teachers deepened and extended 

their understanding of the many opportunities for children's learning when 

they included a social studies perspective to the children's work and play 

with blocks. Also observed was that this understanding strengthened, 

enriched, and vitalized the teachers' educational philosophy.  

A further conclusion of the research was that when work with unit 

blocks is supported by philosophical understanding, many opportunities are 

offered to integrate into the curriculum subjects such as math, science, 

beginner reading, and it is the children's experiences and interests in 

learning about the social and physical world that lead the way. The teachers 

believed that the focus of their teaching on social studies, their choices 

about the learning environment, and the challenges they presented to the 

children had a direct effect in strengthening and enlarging the children's 

play and learning. 
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1 Inngangur  

Í tæplega tuttugu ár hef ég sérhæft mig í starfi með börnum þar sem ég hef 

lagt áherslu á að þau fái tækifæri til að læra í gegnum leik með 

einingakubba sem Caroline Pratt barnakennari í New York hannaði rétt 

eftir aldamótin 1900. Einingakubbarnir eru algengt leik- og námsefni í 

íslenskum leikskólum en þeir eru safn trékubba sem gerðir eru úr 

gegnheilum hlyni. Þeir eru í ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum og 

samanstanda af grunnkubbi og kubbaformum sem ganga upp í hann.  

Í einingakubbastarfinu, sem leikskólakennarar styðjast við samkvæmt 

hugmyndum Pratt, er gert ráð fyrir því að samfélagið sé hluti af 

námsumhverfi barna og að nám þeirra fari fram í nánum tengslum við það. 

Segja má að í íslensku leikskólastarfi hafi ekki verið lögð mikil áhersla á 

samfélagslega þáttinn eða umhverfið utan leikskólans í starfi með 

einingakubbana en sá þáttur hefur heillað mig frá því að ég kynntist 

einingakubbunum og hugmyndafræðinni að baki þeim.  

Ég tel að leikskólabörn eigi að fá tækifæri til að læra sem mest í gegnum leik 

og eigin athafnasemi þar sem virkni hugar og handa er ráðandi og gert er ráð 

fyrir að samfélagið utan leikskólans sé hluti af námsumhverfi þeirra. Ég hef 

áhuga á að skoða hvort ekki séu margvísleg tækifæri fyrir hendi í samfélaginu 

utan leikskólans og hvort þar er að finna möguleika sem kennarar geta nýtt sem 

kveikjur að leik barnanna. Ég hef lengi haft áhuga á að dýpka þekkingu mína á 

hugmyndafræðinni sem liggur að baki einingakubbunum með því að kynna mér 

betur tækifærin sem fólgin eru í því að tengja betur á milli barna og þess 

samfélags sem þau eru hluti af og þátttakendur í.  

Mér finnst brýnt að skoða hvort og hvernig hægt er að flétta 

raunverulegt líf barna og umhverfið, sem þau lifa í, inn í leik þeirra og nám. 

Mikilvægur þáttur kennara í því samhengi er að efna til umræðna við 

börnin og spyrja þau opinna spurninga sem gefur þeim tækifæri til að leita 

lausna og svara á sínum forsendum. 

1.1 Bakgrunnur minn 

Rannsóknin endurspeglar áhugasvið mitt um leik og nám ungra barna og á 

það sér nokkra forsögu. Vorið 1991 útskrifaðist ég frá Fósturskóla Íslands 

(FÍ) og fór í námsferð til New York á vegum skólans þar sem ég heillaðist 

mjög af einingakubbunum og leik barnanna með þá. Með í för voru 
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kennarar úr skólanum með Jónínu Þ. Tryggvadóttur kennara (1938 – 2001) 

í fararbroddi. Veturinn áður hafði hún verið í meistaranámi sínu hjá Harriet 

K. Cuffaro í Bank Street College of Education í New York þar sem Jónína 

kynntist einingakubbum Caroline Pratt. Jónína átti sér þann draum að 

íslenskir leikskólakennarar tækju kubbana í notkun sem leik- og námsefni 

fyrir leikskólabörn og hún hafði frumkvæðið að því að kubbarnir yrðu 

keyptir hingað til lands. Cuffaro gerði af því tilefni rannsókn á viðtökum 

barna og leikskólakennara á einingakubbunum þegar þeir bárust hingað 

haustið 1991. Rannsóknin var gerð í samvinnu við Fósturskóla Íslands og 

Dagvist barna, forvera Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, og var Jónína 

heitin, þá kennari við skólann, aðstoðarrannsakandi. Ég fór á námskeið hjá 

Cuffaro, sem haldið var í FÍ og tók eftir það þátt í rannsókninni með þeim. 

Þar vaknaði hjá mér áhugi á að kynnast enn betur hugmyndafræðinni sem 

liggur að baki einingakubbunum.  

Hér er við hæfi að impra á þeim markmiðum sem ég setti mér sem 

nemandi á síðasta ári í FÍ fyrir tuttugu árum. Þess má geta að það var áður 

en ég komst í kynni við einingakubbana og þá hugmyndafræði sem hér er 

fjallað um:  

Markmið mín með uppeldi og menntun eru m.a. að stuðla að 

jákvæðri sjálfsmynd hjá börnum og sjálfstæði, vellíðan þeirra í 

félagahópi, glæða áhuga þeirra á að afla sér þekkingar með 

eigin virkni, kenna þeim að leita sjálf lausna á sínum eigin 

vandamálum og jafnvel annarra, t.d. með það fyrir augum að 

gera jörðina byggilega um ókomna framtíð. Búa þarf börn 

undir það að takast á við lífið í síbreytilegu samfélagi í 

lýðræðisþjóðfélagi þar sem fólk hefur frelsi til að velja og 

hafna, að geta borið ábyrgð á vali sínu og hafi þor til að hafa 

áhrif á framgang mála. Eitt af markmiðunum er 

siðgæðismarkmið, þ.e. að styrkja gagnkvæma virðingu hjá 

börnum, virðingu fyrir öðrum lífsviðhorfum, ýta undir 

réttlætiskennd og umburðarlyndi hjá þeim sem leiðir m.a. til 

þess að þau eiga betra með að umgangast annað fólk og 

auðveldar friðsamleg samskipti og jafnrétti á milli manna. 

Markmiðum er einnig beint að áhugamálum hvers og eins svo 

að einstaklingurinn fái tækifæri til þess að finna sér farveg í 

lífinu, sem hann velur sjálfur og öðlast hæfni og getu til þess 

að sjá fyrir sér svo að það komi bæði samfélaginu og 

einstaklingnum að gagni. (Elva Önundardóttir, 1990). 
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Í starfi mínu og skólaheimsóknum til New York hef ég séð hversu öflugt 

leik- og námsefni einingakubbarnir eru og hve áhrifaríkur þessi efniviður getur 

verið fyrir nám barna. Þeir örva börn og hvetja til skapandi hugsunar, 

samvinnu og virkni með huga, hjarta og höndum. Ég skynjaði strax að 

einingakubbarnir myndu henta vel sem leið að ofangreindum markmiðum 

mínum ekki síst hvað varðar félagsleg samskipti barnanna sem ég heillaðist af. 

Einingakubbarnir hafa verið þungamiðjan í starfi mínu sem 

leikskólakennari og ég hef unnið með þá í nokkrum leikskólum. Ég hef 

kennt nemendum á leikskóla- og grunnskólabrautum Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands (áður Kennaraháskóli Íslands) um hugmyndafræðina að 

baki einingakubbunum síðan árið 2001. Þá hef ég einnig haldið fjölmörg 

námskeið um efnið í leikskólum víðs vegar um landið. Í viðbótarnámi mínu 

til B.d-gráðu árin 2003 – 2004 skrifaði ég ásamt vinkonu minni og 

samnemanda ritgerð um einingakubbana og það starf sem við höfðum 

unnið með þá til margra ára. Segja má að þessi ritgerð mín sé framhald af 

þeirri ritgerð sem ber heitið „Einingakubbar. Það er leikur að læra“. 

Í ársbyrjun 2007 hóf ég störf sem verkefnastjóri í leikskólanum 

Brákarborg í Reykjavík og nokkru síðar kom upp sú hugmynd hjá 

leikskólastjóra að nota tækifærið á meðan ég starfaði í leikskólanum til að 

hrinda af stað þróunarverkefni. Eftir umræður í kennarahópnum kom í ljós 

að áhugi kennaranna beindist helst að því að efla einingakubbastarf 

leikskólans en frá áramótum 2006 – 2007 hafði verið unnið markvisst með 

einingakubbana í öllum deildum leikskólans samkvæmt hugmynda-

fræðinni. Ég hélt utan um það starf sem verkefnastjóri og studdi kennara í 

því en þó vantaði nokkuð upp á að hugmyndafræðinni væri fylgt eftir þegar 

litið var til samfélagslegrar tengingar í námi barnanna. Ég hafði lengi átt 

mér þann draum að tengja einingakubbastarfið við samfélagið líkt og gert 

er ráð fyrir samkvæmt hugmyndafræði Johns Dewey og Caroline Pratt og 

leikskólinn styðst við samkvæmt námskrá. Eftir nokkrar umræður og 

vangaveltur var tekin sameiginleg ákvörðun um að beinast lægi við að 

skoða þætti í samfélaginu sem tengja mætti við nám barnanna með aðal-

áherslu á einingakubbastarfið og auka þannig við þekkingu okkar 

kennaranna á hugmyndafræðinni. Verkefnið hlaut vinnuheitið Samfélagið í 

einingakubbunum. 

Ákveðið var að leggja áherslu á uppgötvunarnám barna og skapandi leik 

þar sem stuðst var við samfélagslega nálgun tveggja skóla í New York sem 

ég hafði kynnt mér. Annars vegar er það City and Country School sá sem 

Pratt stofnaði eftir aldamótin 1900 og hins vegar Bank Street College of 

Education. Báðir skólarnir byggja starf sitt á hugmyndum Deweys og 
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nálgunin í náminu fer því fram í nánum tengslum við samfélagið. 

Samkvæmt Cuffaro, Nager og Shapiro (2000) er samfélagsfræðin í námskrá 

Bank Street College of Education skilgreind sem ákveðinn kjarni sem snýst 

um samband á milli og á meðal fólks í því umhverfi sem það lifir í. 

Grunnurinn í þessari nálgun er að skólinn skapi börnum tækifæri til að 

upplifa lýðræði.  

Vorið 2007 var ákveðið að fara í námsferð til New York þar sem 

áhugaverðir skólar starfa eftir hugmyndafræðinni sem við aðhyllumst. Við 

töldum að ferðin gæti orðið gott innlegg í umræður kennaranna um 

þróunarverkefnið og vel til þess fallin að auka áhuga og skilning þeirra á 

hugmyndafræðinni. Námsferðin sem farið var í vorið 2008, var afar 

gagnleg og kennararnir komu til baka fullir af hugmyndum, áhuga og 

öryggi. Það var ógleymanleg upplifun fyrir okkur að heimsækja m. a. 

ofangreinda skóla sem Caroline Pratt tók þátt í að móta. Námsferðin varð til 

þess að það bættist við þekkingu okkar á vinnu með einingakubbana og 

kennarahópurinn var sammála um að það hefði verið áhrifaríkt að sjá í 

framkvæmd það sem við höfðum verið að ræða um veturinn varðandi 

tengsl við samfélagið í námi barnanna. Kennurunum fannst einnig 

hvetjandi að komast að því hvað við höfðum verið á góðri leið í okkar starfi 

hvað snertir grunnþætti hugmyndafræðinnar, meðal annars val á leikefni og 

virðingu fyrir leik barnanna. 

Eftir að vinna við undirbúning hófst vaknaði hjá mér áhugi á að nýta 

þróunarverkefnið sem rannsóknarefni í meistararitgerð mína við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsókn mín byggist því á 

þróunarverkefni Brákarborgar og heiti hennar er „Ég held bara að þau séu 

að læra á lífið sjálft“. Hvernig birtist samfélagið í einingakubbum í 

leikskóla? Nánari skýringu á heiti rannsóknarinnar er að finna í 

niðurstöðum hennar. Vegna eðlis rannsóknarinnar var rannsóknarsniðið 

starfendarannsókn (e. action research) valið þar sem ætlunin var að fylgjast 

með áhrifum inngrips í leikskólastarfið. Starfendarannsóknum er m.a. ætlað 

að bæta og þróa skólastarf, styrkja starfskenningar og bæta við nýrri 

þekkingu sem hefur áhrif bæði á störf kennara og nám og leik barna. Nánar 

verður vikið að rannsóknarsniðinu í aðferðafræðikaflanum hér á eftir.  

Rannsóknin var framkvæmd í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík 

veturinn 2008 – 2009. Kennarar barnanna voru meðrannsakendur í 

rannsókninni þar sem þeir skráðu það sem fyrir augu þeirra bar í leik 

barnanna auk hljóð- og myndbandsskráninga og ljósmynda sem teknar 

voru. Einnig skráðu þeir í dagbækur upplifun sína og sýn á verkefnið. 

Nánar verður vikið að þessum þáttum í aðferðafræðikaflanum. Þess skal 
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getið að ég nota hugtakið kennarar í ritgerðinni í ljósi þess að kennara-

hópurinn samanstóð af leikskólakennurum, grunnskólakennara, starfsmanni 

með menntun í tómstunda- og félagsmálafræðum og ófaglærðu starfsfólki.  

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað gerist í leik barna með 

einingakubba, þegar kennarar dýpka hjá sér þekkingu á hugmyndafræðinni 

sem liggur að baki þeirra, og áhrif samfélagslegra þátta á leik og nám barna 

með einingakubbana. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað gerist 

í leik barna með einingakubba þegar farið er í vettvangsferðir og umræður um 

samfélagið fara fram á milli barna og kennara. Gildi rannsóknarinnar felst í því 

að koma með nýtt sjónarhorn inn í íslenskt einingakubbastarf. Ég vænti þess að 

geta sýnt fram á hve fjölbreytt námstækifæri fyrir leikskólabörn felast úti í 

samfélaginu þar sem þau bæta sífellt við reynslu sína og byggja ofan á þá sem 

fyrir er. Einnig vonast ég til að einingakubbarnir geti auðveldað 

leikskólabörnum að skapa merkingu úr reynslu sinni af því samfélagi sem þau 

búa í en ég tel mikilvægt að leikskólinn sé ekki einangrað fyrirbæri í 

samfélaginu heldur ættu að vera til staðar tengsl þar á milli. Auk þess gæti 

rannsóknin orðið stuðningur við þá kennara sem hafa hug á að styrkja og efla 

starf sitt með einingakubbana sem og þá sem eru að hefja vinnu með efniviðinn 

sem námsefni fyrir leikskólabörn.  

Meginspurning rannsóknarinnar var: Hvað gerist í leik barna með 

einingakubba þegar reynsla þeirra er tengd við samfélagið utan leikskólans? 

Undirspurningarnar voru: Hvernig þróast leikur barna með einingakubba? 

Hvernig upplifa kennarar leik barnanna og eigin kennsluhætti? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Annar kafli ritgerðarinnar er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar. Fyrst 

verður fjallað um hugmyndir Johns Dewey, Harriet K. Cuffaro og Levs S. 

Vygotsky um nám barna í gegnum leik. Fjallað verður um hugtök sem lögð 

er áhersla á í námi barna. Þá verður umfjöllun um einingakubba Caroline 

Pratt og kennsluhætti þá sem hún lagði áherslu á í starfi sínu. Síðan verður 

fjallað um lýðræðislega kennsluhætti og hlutverk kennarans í starfi þar sem 

hugmyndir Deweys og Pratt eru hafðar að leiðarljósi. Að lokum er fjallað 

um ígrundun kennara sem vinna að því að efla starf sitt og nám barna. 

Í þriðja kafla er fjallað um skipulag rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir 

starfendarannsókn sem varð fyrir valinu vegna eðlis rannsóknarinnar og sagt er 

frá fjölbreyttri gagnasöfnun sem meðrannsakendur tóku þátt í ásamt mér.  
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Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar í máli og myndum. 

Þær skiptast annars vegar í þá þætti sem fram komu í leik barnanna og hins 

vegar þátt kennaranna í námsumhverfi og leik barnanna. Að síðustu er sagt 

frá niðurstöðum varðandi upplifun kennaranna á þróun eigin kennsluhátta. 

Í fimmta kafla verða niðurstöður dregnar saman og skoðaðar í samhengi 

við hinn fræðilega bakgrunn rannsóknarinnar. Þar verður leitast við að 

skilja niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi rannsóknarspurninganna. 

Í sjötta kafla eru lokaorð þar sem fram kemur upplifun mín á ferli og 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknin byggir að verulegu leyti á hugmyndum Johns Dewey (1859 – 1952) 

um leik og nám barna og Harriet K. Cuffaro en hún hefur skoðað hlutverk 

kennarans inni í skólastofunni með hliðsjón af hugmyndum Deweys. Einnig er 

leitað í smiðju sovéska sálfræðingsins Levs S. Vygotsky (1896 – 1934) en hann 

setti fram hugmyndir um leik og nám barna. Sérstaklega verða skoðuð þau 

hugtök sem áðurnefndir fræðimenn hafa tengt við leik og nám barna. Þar má 

nefna ígrundaða hugsun (e. reflective thinking), sem Dewey taldi hvetjandi til 

þess að ná niðurstöðu í tilteknum viðfangsefnum, og reynsluna (e. experience) 

sem hann skilgreindi annars vegar sem virkan þátt í athöfn, þegar barn vinnur úr 

fenginni reynslu, og hins vegar óvirkan þátt sem lærdóm um afleiðingar athafnar. 

Dewey notaði hugtakið samfellu (e. continuity) til að aðgreina menntandi reynslu 

frá annarri reynslu. Hann benti á að í leik hefðu börn möguleika á að búa til 

merkingu (e. meaning) úr reynslu sinni og með nýfenginni reynslu gætu gamlir 

hlutir öðlast nýtt hlutverk þar sem ímyndunaraflið (e. imagination) væri á 

ferðinni þegar hugur barnsins og veröld þess mætist í athöfnum barnsins. 

Kennsluhættir Caroline Pratt (1867 – 1954) eru hafðir til hliðsjónar í 

þessari rannsókn en hún var barnakennari í New York um aldamótin 1900 

og sótti hugmyndir sínar til Deweys. Eins og áðurnefndir fræðimenn lagði 

Pratt alla tíð áherslu á að nám barna færi fram í gegnum leik og væri í nánu 

sambandi við samfélagið (e. community) sem þau byggju í.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram að nám sé fólgið í leik 

bernskunnar og að hann sé jafnframt mikilvægasta leið barnsins í átt til 

náms og þroska. Þar segir: „Í leik lærir barn margt sem enginn getur kennt 

því. Í leik felst því mikið sjálfsnám ... Reynsla barns endurspeglast í 

leiknum. Til þess að leikurinn geti þróast og eflst þarf barn upplifun, 

hugmyndaflug og efnivið“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 11). Einnig 

segir að það sé bakgrunnur barnsins, þroski og umhverfi sem mótar leikinn. 

Þegar barnið ræður sjálft ferðinni í leiknum og tekur ákvarðanir, sem 

stjórnast af reynslu þess og hugarheimi, verður til ný þekking, tilfinningar, 

færni og athafnir. Í leik lærir barn að taka tillit til annarra en einnig 

samvinnu, samskipti og virðingu (Menntamálaráðuneytið, 1999). Þessar 

áherslur Aðalnámskrár leikskóla eru í takt við hugmyndir Johns Dewey um 

nám og leik barna. 
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2.1 Leikur og nám 

Dewey var bandarískur heimspekingur og menntafrömuður og var af mörgum 

álitinn faðir framfarastefnunnar (e. progressive education). Hann stundaði nám 

við John Hopkins- háskólann í Baltimore þar sem nemendur voru hvattir til 

sjálfstæðra rannsókna í stað þess að vera aðeins móttakendur eins og hið 

hefðbundna skólakerfi gerði ráð fyrir. Þetta var vísir að þeim róttæku 

breytingum á kennsluháttum og skólastarfi sem hann sneri sér síðar meir að. 

Eftirfarandi orð Deweys eru lýsandi fyrir þær hugmyndir sem hann hafði um 

nám barna. 

Að læra er að læra að hugsa. (Dewey, 2000a, bls. 118). 

Að hugsa er að rannsaka, grennslast fyrir, kanna, velta fyrir sér, 

kafa til botns í eða grafast fyrir um, í þeim tilgangi að komast að 

einhverju nýju eða til að sjá það sem þegar er vitað í öðru ljósi. Í 

stuttu máli, það er að spyrja. (Dewey, 2000a, bls. 312). 

Dewey og eiginkona hans, heimspekingurinn Alice Chipman, stofnuðu 

tilraunaskóla (The Laboratory School) í tengslum við kennslufræðideild 

háskólans í Chicago. Þar áttu börn, undir stjórn kennara, að leysa 

sameiginleg verkefni og lykillinn að námsgreinunum var fólginn í 

félagslegum athöfnum barnanna í stað hefðbundins stagls (Gunnar 

Ragnarsson, 2000). Þetta sjónarmið er ekki ósvipað því sem kemur fram 

hjá Vygotsky en hann telur að nám færi fram í gagnkvæmum samskiptum á 

milli fullorðinna og barna en eigi ekki að byggjast á einhliða miðlun hins 

fullorðna til barna (Howe, 1996). Hugmyndir þeirra hjóna snúast um að 

hverfa frá yfirheyrslu og utanbókarlærdómi, þar sem börn eigi að sitja kyrr 

og þegja, í það sem af mörgum hefur verið nefnt nám í verki (e. learning by 

doing) (Gunnar Ragnarsson, 2000). Það sem er áhugavert í hugmyndum 

Deweys nú á tímum er sú sýn á barnið að það hafi eitthvað til málanna að 

leggja sem fullgildur meðlimur samfélagsins og að sérhvert barn beri með 

sér þekkingu og reynslu sem skólinn ætti að byggja nám þeirra á.  

Dewey lítur á barnið sem heild en það felur í sér að líkamlegar, vits-

munalegar og félagslegar þarfir þess tengjast innbyrðis. Dewey telur að 

skólinn eigi að bæta við þekkingu barna á þann hátt að það henti þeim með 

tilliti til þroska þeirra. Námstækifæri þurfi að gefa færi á sköpun og vera 

ánægjuleg, þau eigi að einkennast af góðri, hvetjandi samvinnu á milli 

barna og kennara og vera áhugaverð fyrir börn. Skólinn eigi að örva börn til 

að glíma við umhverfi sitt og efla með því lýðræðisleg gildi í samfélaginu 
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(Cuffaro, Nager og Shapiro, 2000). Til þess að það megi verða þarf að fara 

fram ígrunduð hugsun en hún er það afl sem hafi áhrif á athafnir barna. 

2.1.1 Ígrunduð hugsun 

Ígrunduð hugsun er samkvæmt Dewey „sú tegund hugsunar sem fólgin er í 

því að velta einhverju efni fyrir sér í huganum og veita því alvarlega og 

samfellda umhugsun“ (Dewey, 2000a, bls. 41 – 42). Hann bætti við:  

Ígrunduð hugsun er virk, stöðug og vendileg athugun á hvaða 

skoðun eða tilgátu sem vera skal í ljósi þeirra raka sem styðja 

hana og frekari niðurstaðna sem hún bendir til. (Dewey, 

2000a, bls. 47). 

Ígrunduð hugsun er því samfelld keðja hugsana sem stuðlar að því að 

viðfangsefni sé brotið til mergjar. Í henni er fólgin samfelld runa hugmynda 

sem leiðir hver af annarri. Hver hugmynd styðst við eða vísar til þeirra 

hugmynda sem á undan eru komnar og hver áfangi í ferlinu er liður í 

hugsun. Ígrunduð hugsun sprettur af óvissuástandi, hún hvetur til 

rannsókna sem eru til þess ætlaðar að komast að niðurstöðu og hún felur í 

sér bæði ímyndunarafl og endurminningar (Cuffaro, 1995; Dewey, 2000a).  

Því er aðeins hægt að hugsa á ígrundaðan hátt að maður sé fús 

að þola óvissu og leggja það á sig að leita og rannsaka. 

(Dewey, 2000a, bls. 54). 

Cuffaro (1995) bendir á að hugsun sé nauðsynleg ef reynsla á ekki að fela í 

sér áhættu, tilviljunarkennda möguleika eða endurteknar tilraunir og mistök. 

Þegar við skoðum tengslin á milli gjörða okkar og afleiðinganna, sem þær hafa í 

för með sér, með ígrundaðri hugsun þá fléttum við þau tengsl inn í huga okkar og 

munum þau eftirleiðis. Cuffaro telur að reynslu okkar sé stjórnað með ásetningi 

þegar við notum ígrundaða hugsun til að mynda tengsl á milli hluta. Dewey taldi: 

hugsun eða ígrundun ... skynjun okkar á sambandinu á milli þess 

sem við reynum að gera og afleiðinga þess. Reynsla sem hefur 

merkingu er ekki möguleg án einhverrar hugsunar. (Dewey, 

1916, bls. 169).  

Cuffaro bendir á að Dewey hafi notað reynsluhugtakið til að koma auga á það 

sem snertir líf fólks og aðstæður þess í heiminum sem það lifir í og reynslan sé 

það hugtak sem beri einna hæst í öllum skrifum hans (Cuffaro, 1995).  
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2.1.2 Reynsla 

Dewey heldur því fram að það að „læra af reynslu“ (e. learn from 

experience) (Dewey, 1916, bls. 139) sé að tengja eigin athafnir afleiðingum 

hvort sem þær reynist mönnum erfiðar eða auðveldar. Dewey skilgreinir 

reynsluhugtakið og talar þar annars vegar um virka þáttinn og hins vegar 

óvirka þáttinn. Virki þátturinn er athöfn þar sem barnið vinnur úr reynslu 

sinni; dæmi um það er barn sem er að byggja húsið sem það á heima í. 

Óvirki þátturinn er vitneskja um afleiðingar eða áhrif athafnar þ.e. þegar 

barn verður fyrir einhverju og tekur afleiðingunum. Þá upplifir barnið til 

dæmis að óstöðug bygging sem það byggði, hrynur þegar það rekur sig í 

hana (athöfn) og meiðir sig. Barnið ígrundar þá reynslu (afleiðinguna), 

gerir aðra tilraun og byggir stöðugri byggingu (tengir athöfn afleiðingu). Á 

þennan hátt lærir barnið af reynslunni sem er fólgið í því að taka eftir 

afleiðingum gjörða sinna og finna orsakatengsl milli athafna og afleiðinga. 

Þannig verður aðgerð að tilraun þegar barnið prófar sig áfram til þess að 

finna út hvernig heimurinn er. Samkvæmt Dewey merkir þetta að læra að 

hugsa á ígrundaðan hátt. Frummerking hugsunar felst í því að átta sig á 

þessum tengslum þar sem starfsemi hugans verður ekki aðskilin frá 

starfsemi skynfæranna í þeirri merkingu að það sem gerist í huganum 

tengist því sem líkaminn skynjar (Cuffaro, 1995; Dewey, 1916; Dewey, 

2000a). Margir álíta að þessi heimspekilega hugsun Deweys hafi markað 

allar hans byltingarkenndu hugmyndir í skólamálum þar sem hann vildi að 

barnið hugsaði sjálfstætt og að kennarinn ætti ekki að svara spurningum 

heldur að aðstoða við fæðingu nýrra. Því er mikilvægt að kennarinn sé 

andlega til staðar, virkur og spyrji barnið opinna spurninga svo að það eigi 

möguleika á að undrast og skapa grundvöll fyrir nýjar spurningar (Dewey, 

2000b). Börn þurfa því að fá tækifæri til að skoða, gera athuganir og 

upplifa hluti til að öðlast reynslu. Cuffaro bendir á að frá sjónarhóli Deweys 

tákni reynsla: 

plantaðan akur, gróðursett fræ, uppskeru, breytingu dags og 

nætur, vor og haust, bleytu og þurrk, hita og kulda, það sem 

eftir er tekið, hræðir, er þráð; hún táknar einnig þann sem 

plantar, uppsker, þann sem vinnur og fagnar, vonir, ótta, 

áform, ákallar töfra eða efnafræði til aðstoðar honum, þann 

sem er dapur eða sigursæll ... [reynsla] þekkir í 

grundvallarréttmæti sínu engin skil á athöfn og efniviði, 

viðfangsefni og hlut, en hvort tveggja rúmast í órannsökuðum 

raunveruleika. (Cuffaro, 1995, bls. 55). 
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Hugmyndir Deweys um mikilvægi lýðræðis í menntun leggja ríka 

áherslu á að þekkingaleit sé verklegt ferli og til þess að geta tileinkað sér 

námsefni eða öðlast færni er nauðsynlegt fyrir barnið að takast á við 

viðfangsefnið. Því er mikilvægt að hver ný upplifun barnsins tengist á 

einhvern hátt vitsmunalegri reynslu sem það býr yfir þannig að skilningur 

eflist og framför verði í framsetningu hugmynda og staðreynda. Mikilvægt 

er að hafa í huga að fyrstu ár leikskólagöngunnar fer fram árangursríkt nám 

barna ef þau fá fjölbreytt tækifæri til að skoða og handfjatla hluti, efni og 

fyrirbæri (Bruner, 1996; Dewey, 2000b). 

Cuffaro (1995) segir að í leik gefist börnum tækifæri til að muna bæði 

félagslega og líkamlega reynslu sína sem þau yfirfæra í leikinn. Hún bendir 

á að þar sem leikur fer fram séum við oft í ákveðinni návist við 

fagurfræðilega reynslu barnsins þar sem við sjáum að hver athöfn þess 

hefur sinn takt. Mikilvægt er að námsumhverfi barna bjóði þeim að vera 

þátttakendur í framtíð sem er óráðin og býður upp á fjölbreytta möguleika, 

undrun, vilja, áhættu og tilhlökkun. Dewey lagði áherslu á að börn fengju 

tækifæri til að upplifa fagurfræðilega reynslu í daglegu lífi sínu, afþreyingu 

og formi nýtilegra hluta auk þess að gefa þurfi þeim færi á að komast í 

kynni við ýmiss konar listir (Gestur Guðmundsson, 2008). Dewey sagði að 

reynslan þyrfti að: 

liggja út í veröld viðfangsefna sem stöðugt víkkar, 

viðfangsefna sem samanstanda af staðreyndum eða 

upplýsingum og af hugmyndum svo hægt sé að koma betra 

skipulagi á þær. (Dewey, 2000b, bls. 97).  

Dewey benti einnig á að:  

Í vissum skilningi ætti hver reynsla að gera eitthvað til að búa 

einstakling undir dýpri og víðtækari reynslu síðar. Þetta er einmitt 

merking orðanna þroski, samfella eða órofið samhengi og 

umbygging eða umsköpun reynslunnar. (Dewey, 2000b, bls. 57). 

Samkvæmt Dewey þarf tvennt að koma til ef reynsla á að geta talist 

menntandi. Í fyrsta lagi þarf umhverfið að bregðast við reynslu barna með 

því að skapa þeim aðstæður sem gefa þeim möguleika á samfellu (e. 

continuity). Í öðru lagi þarf samspil (e. interaction) að eiga sér stað til að 

gera börnum kleift að tengja það sem þau þekkja og muna við það sem er 

að gerast hjá þeim á núlíðandi stundu (Cuffaro, 1995).  
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2.1.3 Samfella, samspil og aðstæður 

Til að greina á milli menntandi reynslu og annarrar reynslu notaði Dewey 

hugtakið samfella í reynslunni eða „óslitinn þráð reynslunnar“ (Dewey, 2000b, 

bls. 38). Þegar reynsla er hreyfiafl sem vekur upp forvitni og eflir frumkvæði, 

löngun og tilgang má segja að samfella og þar með menntandi reynsla sé til 

staðar. Í námsumhverfinu ættu einnig að vera aðstæður þar sem samspil eða 

víxlverkun persónulegra samskipta geta farið fram. Þar ætti að sinna þörfum 

barna, uppfylla óskir þeirra og þar ætti að vera tilgangur og geta til staðar til 

þess að skapa börnum tækifæri til að öðlast reynslu:  

Samfella og samspil í virkum gagnkvæmum tengslum láta í té 

mælikvarðann á uppeldis- og menntunargildi tiltekinnar 

reynslu. Það sem kennarinn fæst því við milliliðalaust og beint 

eru aðstæður þar sem samspil eða víxlverkun á sér stað. 

Einstaklingurinn, sem er þáttur í samspilinu, er það sem hann 

er á hverjum tilteknum tíma. (Dewey, 2000b, bls. 55).  

Reynsla er samspil ytri og innri skilyrða og saman myndar það samspil 

aðstæður. Hlutverk kennarans er að skapa aðstæður sem ná yfir félagslegt 

skipulag, svo sem efnivið, leikföng, bækur, tæki og leiki, en einnig nær það 

„... yfir það sem kennarinn gerir og hvernig það er gert, ekki aðeins orðin, 

sem töluð eru, heldur og raddblærinn sem fylgir þeim“ (Dewey, 2000b, bls. 

55). Dewey (2000b) benti á að:  

Frumreglurnar tvær, samfella og samspil eða víxlverkun, eru 

ekki aðskildar. Þær grípa hvor inn í aðra og tengjast. Þær eru, 

ef svo mætti segja, langskurður og þverskurður af reynslunni. 

Ólíkar aðstæður taka við hverjar af öðrum. En vegna 

samfellureglunnar flyst eitthvað frá hinum fyrri aðstæðum til 

hinna síðari. Um leið og einstaklingur fer úr einum aðstæðum í 

aðrar víkkar heimur hans, umhverfi hans, eða dregst saman. 

(Dewey, 2000b, bls. 54).  

Þar sem tengsl eru á milli áhuga og spurninga barnsins við það sem það 

er að framkvæma ætti að skapast samfella í reynslunni. Meginreglan um 

samfellu í reynslu þýðir að hver einasta upplifun færir til sín áður fengnar 

upplifanir og breytir á einhvern hátt eiginleikum þeirra sem koma eftir það 

(Cuffaro, 1995; Dewey, 2000b). Ef skapa á samfellu í reynslu barna er 

grundvallaratriði að leiktíminn sé nægur fyrir þau. Cuffaro (1995) bendir á 

að það sem helst trufli börn í að öðlast reynslu sé hvernig fullorðnir 

skipuleggja tíma barnanna. Tíminn, sem þau hafi, sé iðulega of knappur og 
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oft fái þau ekki tækifæri til að þróa áfram leik sinn vegna þess að 

skipulagið gefur til kynna að eitthvað annað sé á dagskrá. Ekki sé sjálfgefið 

að börn fái góðar hugmyndir; því sé mikilvægt að gefa þeim nægan tíma til 

leikja svo að þau geti skapað tengingar og merkingar í upplifunum sínum. 

Nánar verður vikið að tímanum hér á eftir. 

2.1.4 Hlutverkaleikur 

Cuffaro (1996) bendir á tvo mikilvæga þætti sem virðast skipta sköpum í 

leik barna en það eru sjálfsákvörðun (e. self-direction) og virkni (e. activity) 

(Cuffaro, 1996, bls. 75). Þegar barnið ákveður sjálft án afskipta annarra 

athafnir sínar í leik er um sjálfsákvörðun að ræða. Með virkni er ekki 

einungis átt við líkamlega hreyfingu, svo sem að ganga og hlaupa, heldur 

einnig virkni hugans. Cuffaro telur að báðir þessir þættir séu að störfum 

þegar barnið ákveður sjálft hvað það ætlar sér í leik og segir enn fremur að 

leikur sé fyrirbæri sem er athöfn barnanna, þau leika hann líkt og þau ganga 

og draga andann. Í leik eru börn skapandi fólk sem býr yfir miklu hugviti 

og frumkvæði. Hún álítur að leikurinn sé tjáningarmáti barna þar sem þau 

eru algerlega upptekin í honum, þau fá útrás fyrir tilfinningar sínar og vinna 

með ýmiss konar vandamál. Auk þess láta börn í ljós óskir sínar, vonir, 

ánægju og spurningar í leik óháð aldri þeirra.  

Cuffaro (1996) hefur kosið að leggja sérstaka áherslu á þá tegund leiks 

sem hún kallar hlutverkaleik (e. dramatic play). Hún telur að hugtakið 

hlutverkaleikur feli í sér yfirgripsmeiri merkingu en mörg önnur hugtök 

sem notuð hafa verið yfir leikinn. Hún rökstyður skoðun sína með því að 

tengja hlutverkaleik við leikhús þar sem tími og rými eru ákveðin hugtök 

ímyndunar sem tengjast raunveruleikanum. Hlutverkaleikur barnsins gæti 

verið í líkingu við handrit, val í hlutverk, æfing, leikur og loks sýningin 

sjálf. Cuffaro telur að reynsla barnsins breyti ferli leiksins, þ.e. allt sem 

barnið hafi öðlast skilning á, kannað, byrjað á, endurskoðað og prófað, fari 

inn í leikinn eða handritið. Hægt sé að fylgjast með framvindu og innihaldi 

leiksins og skoða þá áhrifavalda sem virðist ráða ferðinni í honum. 

Tilfinningar barnsins birtist í hlutverkaleiknum og þroskastig þess, forvitni, 

áhugi og þekking komi gjarnan fram.  

Að mínu mati getur hlutverkaleikur verið mjög fjölbreyttur og hann 

kallar á margs konar krefjandi samskipti barnanna. Í hlutverkaleik er 

birtingarmynd þekkingar og vitneskju barnanna áberandi. Ég tel að 

hlutverkaleikur gefi börnum gott tækifæri til að vinna úr reynslu sinni á 

innihaldsríkan og skapandi hátt þar sem þau ákveða sjálf hlutverkin sem 

þau gegna í leiknum.  
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Dewey (2000a) leggur áherslu á það ferli, sem fram fer hjá börnum í 

leik og starfi, í stað þess að einblína á afurðina í verkum þeirra. Hann telur 

að vinna breytist í strit ef áhugi barnsins nær einungis til árangurs eða 

útkomu vinnunnar. Með striti á Dewey við „athafnir þar sem áhuginn á 

árangrinum nær ekki yfir vinnuferlið“ (Dewey, 2000a, bls. 333). 

Hlutverkaleikur barna er áhrifaríkt og mikilvægt ferli sem einkennist af 

athafnasemi þeirra og áhuga á því sem þau fást við í honum. Á meðan 

skapandi vinna, ígrunduð hugsun, samfella og samspil gagnvirkra 

samskipta eru til staðar í hlutverkaleik barna eru þau að vinna úr reynslu 

sinni og nota gjarnan ímyndunaraflið til þess.  

Tími og rými 

Cuffaro (1995, 1996) leggur áherslu á að kennarar geri ráð fyrir nægilegum 

tíma fyrir leik barna. Eðli og gæði þeirrar reynslu, sem börn öðlist í 

námsumhverfi sínu, velti á því hvernig þau skynji tíma og ákvarðanir, sem 

teknar eru varðandi skipulagningu á tíma barna, ráðist af því hvað kennarar 

telji mikilvægt fyrir þau. Cuffaro (1995) bendir á að fyrir Dewey hafi 

tíminn verið í bakgrunni varðandi hugmyndir hans um þann vöxt sem 

menntun leiði af sér, jafnvel þótt hann hafi ekki gefið dagskipulagi eða 

stundaskrám sérstakan gaum. Tíminn skipti miklu máli þegar litið er til 

þeirra möguleika sem börn geti haft til að uppgötva og öðlast reynslu í 

gagnkvæmum samskiptum við félaga sína og kennara. Þegar yngstu börnin 

stíga sín fyrstu spor í kubbaleiknum þurfi þau tiltölulega stuttan tíma en 

smám saman lengist svo úthaldið hjá þeim og þá eigi að gefa leiktímanum 

meira pláss í dagskipulaginu. Eftir því sem börnin eldist og öðlist meiri 

reynslu í kubbaleiknum þeim mun lengri tíma þurfi þau (Hirsch, 1996). 

Reynsla mín hefur sýnt að elstu börnin geta auðveldlega notið sín í 

kubbaleik í allt að tvo tíma í senn og þau þurfa að fá tækifæri til að láta 

byggingar sínar standa frá einum degi til annars til þess að þau nái að bæta 

við byggingarnar og halda áfram með leikinn. Þannig myndast samfella í 

námi þeirra. 

Hirsch (1996) bendir á að þegar kennarar skipuleggi kubbavinnuna þurfi 

að ákveða hversu mikið gólfrými sé ætlað fyrir efniviðinn og 

hlutverkaleikinn sem hann bjóði uppá. Kubbarnir séu fyrirferðarmiklir og 

þurfi því gott rými og börnin eigi að geta byggt án truflunar annarra en 

þeirra sem eigi að vera á svæðinu. Með virðingu fyrir börnum og leik þeirra 

er þetta sjálfsögð krafa fyrir þeirra hönd. Eftir því sem börnin eldast og 

byggingarnar verða stærri og flóknari þeim mun meira rými þurfa þau.  
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2.1.5 Merking 

Dewey (2000a) bendir á að þegar börn hafi möguleika á að leika sér þá sé þeim 

um leið gefið tækifæri til að skapa merkingu úr þeirri reynslu sem þau búi yfir. 

Oftast endi hugmynd á því að skilningur sé fenginn þannig að hlutur eða 

atburður fái ákveðna merkingu. Samkvæmt Cuffaro (1995) er merking reynslu 

og hluta áunnin. Hún sé  fengin í ákveðnum aðstæðum í gegnum athafnir og í 

samhengi við tiltekna þætti, líkt og gerist með hugann og sjálfið. Við komum inn 

í aðstæður með merkingu sem við höfum myndað okkur og varðveitt frá fyrri 

reynslu. Hún sé einn helsti hlekkur okkar við heiminn, sem við lifum í, og í 

þróun sjálfsins.  

Vygotsky (1933) telur að barnið skapi merkingu ákveðinna orða og 

hluta sem það noti í leiknum og sú merking ráði hegðun barnsins. Hann 

heldur því fram að í leikathöfn sé hugsun aðskilin frá hlutum í umhverfi 

barnsins og þess vegna geti prik orðið að hesti í leik og viðarbútur að bíl. 

Leikur, sem sé leikinn samkvæmt reglum, komi til vegna hugmyndar en 

ekki hlutar og því skapist gjörðir fyrir tilstilli hugmynda frekar en hluta. Þó 

álítur Vygotsky afar erfitt fyrir barn að slíta merkingu orðs frá hlut, 

samanber þegar það þarf að aðskilja merkinguna sem prikið (hluturinn) 

hefur sem hestur í leik frá raunverulegum hesti. Cuffaro bendir á að í 

hugmyndafræði Deweys sé svið merkinga:  

víðara heldur en þeirrar merkingar sem snýr að því hvort 

eitthvað sé rétt og rangt; það er mikilvægara og gróskumeira ... 

Skáldleg merking, siðferðileg merking, stór hluti af 

veraldlegum eigum hafa merkingu auðlegðar og frelsis, frekar 

en merkingu sannleikans; stór hluti í lífi okkar er drifinn áfram 

á sviði merkingar sem koma sannleika og ósannindum ekkert 

við. (Cuffaro, 1995, bls. 56).  

Leikföng sem börn handfjatla og leika sér með, kalla fram félagslega 

merkingu fyrir þau þegar þau aðlaga efniviðinn að leikhugmyndum sínum:  

Þannig eru börn að sveigja það sem er efnislega til staðar undir það 

sem það á að merkja þegar þau fara í hestaleik, búðarleik, mömmu-

leik eða leika heimsókn. Á þennan hátt er heimur merkingar, forði 

hugtaka (sem er undirstöðuatriði í öllu vitsmunalegu starfi) 

skilgreindur og byggður upp. (Dewey, 2000a, 255). 

Þegar efniviðurinn breytist í meðförum barna á þennan hátt í tákn fyrir 

aðra hluti verður til það sem Dewey kallar „athöfn sem felur í sér 
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vitsmunalegan þátt eða hugsun“ (Dewey, 2000a. bls. 255). Dæmi um þetta 

getur verið barn sem setur einingakubba saman í form sem á að tákna hús 

en þarf um leið að huga að margs konar smáatriðum sem eiga að einkenna 

húsið. Þessi athöfn krefs mikils af barninu þar sem það getur notað tréverur, 

sem mynda fjölskylduna í húsinu, og lagar þær eftir sínu höfði að leiknum. 

Þannig býr barnið til merkingu sem snertir til dæmis hönnun hússins og 

persónueinkenni og útlit fjölskyldumeðlima sem markast af þeirri reynslu 

sem barnið býr yfir. Dewey (2000a) sagði að tákn væri fyrirbæri sem væri 

ætlað að flytja og festa merkingu:  

Tákn eru sjálf, ..., sérstök, efnisleg og skynjanleg fyrirbæri, eins 

og hverjir aðrir hlutir. Þau eru tákn aðeins vegna þess sem þau 

benda til og standa fyrir, þ.e. merkingu. ... standa þau aðeins fyrir 

þessa merkingu hjá manni þegar hann hefur haft reynslu af 

einhverjum aðstæðum sem þessi merking á í raun og veru við. 

Orð geta aðeins verið merkingarmiðlar þegar merkingin hefur 

fyrst komið við sögu í beinum samskiptum okkar við hluti. Það 

sviptir orð skiljanlegri merkingu að reyna að miðla merkingu með 

því einu saman án nokkurra samskiptatengsla við hlut. (Dewey, 

2000a, bls. 281 – 282).  

Dewey bendir á að ímyndunaraflið hreyfi við reynslu, drífi hana áfram 

og geri ummyndun reynslu og endurbyggingu mögulega en það sé að 

störfum þegar fortíð og nútíð tengjast saman á einhvern merkingarbæran 

hátt og daglegt líf tengist óþekktri framtíð (Cuffaro, 1995). 

2.1.6 Ímyndunaraflið 

Ímyndunaraflið er að verki þegar menn mynda óvænt tengsl sem þeir hafa 

ekki áður séð og þessi nýju tengsl geta breytt sýn þeirra á heiminn. Þar sem 

gamlir og þekktir hlutir eru gerðir að nýjum hlutum í gegnum reynslu er 

ímyndunaraflið að verki. Þegar nýju hlutirnir verða til verða fjarlægu og 

ókunnugu hlutirnir að þeim eðlilegustu og sjálfsögðustu í heiminum. Það 

gerast alltaf mikil ævintýri þegar hugurinn og heimurinn mætast og þau 

gerast fyrir tilstuðlan ímyndunaraflsins (Cuffaro, 1995, bls. 95). 

Dæmi um þetta gæti verið barn sem vantar kubb, sem er eins og kross í 

laginu, til að fullkomna sköpunarverk sitt en kubburinn er ekki tiltækur. 

Kennarinn horfir á hillurnar um leið og hann spyr barnið hvað það geti gert 

í staðinn og spurning kennarans setur af stað ímyndunarafl barnsins. Barnið 

uppgötvar að það getur notað þrjú annars konar kubbaform til þess að búa 

til kross í staðinn fyrir þann sem það vantaði og þannig opnast fyrir barninu 
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dyr að nýjum möguleikum, það prófar sig áfram og skapar það sem vantaði 

í bygginguna. Þannig fá kubbarnir þrír nýtt hlutverk hjá barninu og 

eftirleiðis verður það eðlilegt fyrir barnið að nota þá á þennan nýja hátt. 

Hjá Cuffaro (1995) kemur fram að erfitt geti verið fyrir kennara að 

stuðla að því að börn noti ímyndunaraflið vegna þess hve óáþreifanlegt það 

er. Þó sé hægt að bjóða börnum upp á námsumhverfi þar sem þau nota 

ímyndunaraflið. Opinn efniviður, vettvangsferðir og síðast en ekki síst 

opnar spurningar kennarans og samspil á milli barns og kennara krefja 

barnið um að hugsa, gera tilraunir og skapa. Slíkt umhverfi eflir skilning, 

gleði og nýjar tengingar við heiminn. Í því felast hugtök eins og „halda“, 

„ef“ og „kannski“ (Cuffaro, 1995, bls. 96). Börn nota ímyndunaraflið án 

hindrana í leik og víkka þannig sjóndeildarhring þess daglega lífs sem þau 

þekkja vel. Cuffaro bendir kennurum á að líta á ímyndunaraflið sem „leið 

til að eygja og skynja“ (Cuffaro, 1995, bls. 96). Það viðhorf kennarans eigi 

að vera til staðar í öllu starfi leikskólans hvort sem um er að ræða leik 

barnanna, sem ákveðinn er af þeim sjálfum, eða aðrar athafnir sem 

skipulagðar eru af kennurum (Cuffaro, 1995).  

Vygotsky (1933) lítur á ímyndunaraflið sem sérstakt form mannlegrar 

athafnar, sem sprettur af leiknum og segir að hægt sé að aðgreina leik barns 

frá almennri athafnasemi vegna þess að í leik skapist aðstæður fyrir 

ímyndunaraflið. Hann bendir þó á að barnið sé alltaf bundið af einhvers 

konar reglum í leik, jafnvel þar sem ímyndunarafl sé til staðar. Dæmi um 

það geti verið að þegar barn er í mömmuleik sé það bundið af þeirri 

móðurlegu hegðun sem það þekkir. 

2.1.7 Samfélagið 

John Dewey aðhyllist það sem hann kallar samfélagshverfa menntun (e. 

community-centered education) sem þýðir að barnið sé virkur þátttakandi í 

skólanum sem eigi í sjálfu sér að vera lifandi samfélag í smækkaðri mynd 

(Gunnar Ragnarsson, 2000). Eins og Dewey orðar það:  

þar sem nám felst í störfum sem spegla líf hins stærra 

samfélags, gegnsýrt af anda lista, sögu og raunvísinda. Þegar 

skólinn gefur hverju barni aðild að svona litlu samfélagi og 

þjálfar það til þátttöku í því, gegnsýrir það með anda þjónustu 

og sér því fyrir tækjum áhrifaríkrar sjálfsstjórnar, þá höfum 

við mestu og bestu tryggingu fyrir stærra samfélagi sem er 

okkur samboðið, þar sem yndisleiki og eindrægni ríkja. 

(Dewey, 2010, bls. 195). 
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Cuffaro (1995) bendir á að nám í tengslum við samfélagið sé nálgun sem 

hefur mikil áhrif á vöxt og þroska hins félagslega einstaklings og skilning hans 

á heiminum. Félagslegi þátturinn í námi um samfélagið færi fólki hvað eftir 

annað hugmyndir og spurningar og hægt sé að tengja saman mismunandi 

greinar sem bjóða upp á tækifæri til að læra um tilraunir, mismun, breytingar 

og tengsl. Þannig skapist möguleikar á að finna merkingu varðandi samband 

manns og náttúru. Samkvæmt Dewey er „hin raunverulega merking 

stöðuvatns, fljóts, fjalls og sléttlendis ... ekki áþreifanleg heldur félagsleg; það 

sé sá þáttur sem breyti og stjórni mannlegu sambandi“ (Cuffaro, 1995, bls. 37; 

Cuffaro, Nager og Shapiro, 2000, bls. 269). Cuffaro (1995) bendir á að 

varðandi hugmyndir Deweys um manneskju, sem er að þroskast, megi segja að 

„einstaklingur“ og „félagslegur“, þ.e. einstaklingur í félagi við aðra séu „tvö 

heiti á sama veruleika“ (Cuffaro, 1995, bls. 23). Dewey sagði að þessi hugtök 

yrðu ekki slitin frá hvort öðru, hvor hluti virkaði innan heildarinnar og að þau 

tengdust í framkvæmd. Í samskiptum á milli einstaklinga í hópi fengi hver 

þeirra tækifæri til að skilja það sem aðrir í hópnum segja, hvað þeim finnist og 

öðlist þannig nýja sýn, bæði sem einstaklingar og sem virkir félagar í hópnum. 

Í samfélagslegri þekkingaleit sinni skapi börnin umgjörð í kubbunum og með 

athafnasemi sinni og samskiptum hvert við annað hafi þau möguleika á að 

byggja sameiginlega upp almenna þekkingu. Þannig átti þau sig á því að þau 

hafi hæfni til að miðla til hvers annars og láta eitthvað af hendi rakna í leit sinni 

að samfélagslegum skilningi (Cuffaro1995).  

Cuffaro (1995) segir að Dewey hafi gert greinarmun á hugtökunum 

þekking, skilningur og upplýsingar. Hann taldi að hugtakið þekking þýddi 

fyrir mörgum upplýsingar en fyrir honum var slík þekking, sem voru 

einungis upplýsingar um hluti, ákveðin kyrrstaða. Dewey benti á að það 

skipti sköpum hvort samfélagsfræði væri aðeins kennd sem upplýsingar um 

samfélagið eins og það er eða hvort það væri „kennt í tengslum við hluti 

sem eru framkvæmdir, sem þarf að framkvæma og hvernig á að 

framkvæma þá“ (Cuffaro, 1995, bls. 105). Dewey taldi að raunverulegur 

skilningur væri að vita hvernig hlutur virkaði og einnig að vera fær um að 

fá hann til að virka. Hér þyrfti að koma til skilningur og virkni sem hann 

taldi vera samtengd hugtök. Nám tengt samfélaginu getur hjálpað 

kennurum að beina börnum út á við til að víkka út sjóndeildarhring þeirra 

og kveikja hjá þeim áhuga. Það getur nýst sem aðferð til að efla þau gildi 

sem við teljum mikilvægt að vinna með, svo sem samvinnu, ábyrgð, gott 

samfélag og margs konar tengsl (Cuffaro, 1995). 

Reynsla barnsins þarf að tengjast raunveruleika þess samfélags, sem það 

lifir í, til þess að samhljómur sé á milli náms, barns og umhverfis þess. Í því 
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sambandi má segja að sá raunveruleiki sé mismunandi eftir því á hvaða 

aldri börnin eru. Dewey (2000b) telur að ef hugsað sé um fræðslu út frá 

reynslu sé mikilvægt að í byrjun séu rætur námsefnis innan venjulegrar 

lífsreynslu barna. Því sé mikilvægt að barnið fái að nota sinn eigin 

persónulega bakgrunn til að móta skilning sinn á samfélaginu í gegnum 

nám sitt og þroska. Hugmyndir Deweys um mikilvægi reynslunnar eiga 

þess vegna vel heima í því fjölbreytta samfélagi sem við búum í.  

Eisner (2003/2004) tekur undir með Dewey þar sem hann segir nám 

ekki eingöngu vera einstaklingsbundið fyrirbæri. Hann álítur að skólinn eigi 

að hjálpa börnum að læra að vinna saman. Á þann hátt vakni hugmyndir og 

félagsfærni aukist, hvort tveggja þættir sem skipta miklu máli fyrir 

lýðræðislegt samfélag. Auk samvinnu (e. collaboration) segir Eisner að skóli 

eigi að kenna dómgreind (e. judgment), gagnrýna hugsun (e. critical 

thinking), merkingarbært læsi (e. meaningful literacy) og þjónustulund (e. 

service). Þessir þættir séu ákveðinn grunnur sem miði að því að gera 

samfélag gott um leið og unnið sé með börnum í núinu án þess að verið sé að 

undirbúa þau sérstaklega fyrir líf sem enginn viti hvernig verður (Eisner, 

2003/2004). Börn sem njóti þess að læra í slíku skólasamfélagi hafi í sjálfu 

sér góðan grunn til að takast á við ört vaxandi samfélag. Þetta er í samræmi 

við hugmyndir Deweys (2000b) en hann varar við því að undirbúningur fyrir 

framtíðina verði að markmiði í menntun til þess að fórna ekki möguleikum 

nútíðarinnar fyrir framtíð sem sé ímynduð og óráðin. Í ákveðnum skilningi 

eigi hver reynsla frekar „að gera eitthvað til að búa einstakling undir dýpri og 

víðtækari reynslu síðar“ (Dewey, 2000b, bls. 57). 

Kenningar Urie Bronfenbrenners (Berns, 2004) hafa átt sinn þátt í að 

litið er svo á að líf barna fari fram á fleiri en einum vettvangi og eigi 

kennarar að stefna að því að börn kynnist ekki einungis því sem fram fer í 

skólanum heldur einnig því sem er utan hans. Bronfenbrenner hannaði 

vistkerfislíkan þar sem hann rannsakaði og afmarkaði þá þætti sem varða 

nánasta umhverfi barnsins og hafa áhrif á þroska þess. Hann skipti 

þáttunum á eftirfarandi hátt: Nærkerfi (e. microsystem) er það umhverfi 

sem stendur barninu næst, svo sem fjölskylda, skóli, félagar eða samfélag; 

millikerfi (e. mesosystem) er kerfið sem verður til þegar tveir eða fleiri 

þættir úr nærkerfinu tengjast saman, til dæmis fjölskyldan og skólinn eða 

fjölskyldan og félagarnir; ytrakerfi (e. exosystem) tilheyrir því sem telst 

fyrir utan þátttöku barnanna sjálfra en hefur þó áhrif á nærkerfi þeirra eins 

og atvinna foreldra, borgaryfirvöld, þjónusta og stuðningur við foreldra; 

stórkerfi (e. macrosystem) er þjóðfélagið sem barnið tilheyrir, menning, 

lífsstíll og mynstur félagslegrar víxlverkunar. Barnahópurinn hverju sinni 

eigi að vera meðvitaður um og í tengslum við mismunandi fjölskyldur hvor 
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annars og þekkja til aðstæðna félaganna, nágrennis þeirra og menningar. 

Eftir því sem þessi tengsl séu fjölbreyttari og hlýlegri séu meiri líkur á að 

vel takist til með alhliða þroska barna (Berns, 2004). Þessar hugmyndir 

Bronfenbrenners eiga samhljóm í hugmyndum Deweys og Pratt um að nám 

ungra barna eigi sér stað í nánum tengslum við samfélagið sem stöðug 

víkki út og bæti við reynslu barna.  

2.1.8 Leikur, nám og þroski 

Kenningar Vygotskys (1933, 1978) um tengsl á milli leiks og náms hafa náð 

verulegri athygli skólafólks en hann taldi að leikurinn leiddi til þroska barna á 

leikskólaaldri. Hann taldi að börn þráðu að tilheyra heimi fullorðinna og í leik 

fullnægðu þau þörfum sem ekki væri mögulegt fyrir þau að fullnægja í 

raunveruleikanum. Þessar þarfir birtast fyrirvaralaust hjá börnum og eru mjög 

mikilvægar fyrir allan þroska þeirra. Vygotsky (1978) benti á að togstreita gæti 

myndast í upphafi leikskólagöngu þegar börn fá ekki tækifæri til að fullnægja 

þessum þörfum sínum samstundis. Hann sagði:  

Til að finna lausn á þessari togstreitu fer leikskólabarnið inn í 

ímyndaðan, villandi heim þar sem það getur látið drauma sína 

rætast og þessi heimur er það sem við köllum leik. (Vygotsky, 

1978, bls. 93). 

Vygotsky sagði að til að öðlast skilning á leiknum og þroskaferlinu 

þyrftu fullorðnir að gefa þörfum barna gaum, vegna þess að á hverju 

þroskastigi barnsins breyttust þarfir þess til þess að leika sér og hvert skref 

fram á við „... tengist greinilega breytingu á tilefni, tilhneigingu og 

frumkvæði.“ (Vygotsky, 1978, bls. 92). Sem dæmi má nefna að hlutir, sem 

börn um eins árs aldur eru hætt að hafa áhuga á, vekja mikinn áhuga 

ungbarna. Það skiptir því máli að skilningur fullorðinna á þessum þörfum 

barna sé til staðar og að þeir séu meðvitaðir um að leikur barna er einstakt 

form athafna. Ekki má þó skilja hugmyndir Vygotskys á þann hátt að allar 

ófullnægðar þarfir barna kalli á að þau leiki sér (Berk og Winsler, 1995; 

Vygotsky, 1978). 

Samkvæmt Vygotsky (1978) prófa mjög ung börn ýmis hlutverk sem 

þau þekkja úr sínu nánasta umhverfi og þá stjórnast leikurinn af reglum 

sem barnið þekkir, svo sem hegðun móður sinnar þegar barn leikur með 

dúkku. Síðan fara hlutverk, sem tengd eru samfélaginu, að grípa áhuga 

þeirra og þá gilda reglur sem tengjast þeim hlutverkum sem þau leika, t.d. 

ýmsum störfum fólks. Vygotsky benti á dæmi um raunverulegar systur, 5 

og 7 ára, sem ákváðu að vera í hlutverki systra í leik. Í raunveruleikanum 
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hegða systurnar sér án þess að leiða hugann að því hvernig það er að vera 

hin systirin en í leiknum eru:  

systur að leika „systur“, hins vegar, eru báðar uppteknar við að 

sýna systralag; sú staðreynd að tvær systur ákváðu að leika systur 

hvetur þær báðar til að fara eftir reglum um hegðun. Aðeins 

athafnir sem passa við reglurnar eru samþykktar í leiknum: þær 

klæðast eins, tala eins, í stuttu máli, þær leika hvaðeina sem 

leggur áherslu á samband þeirra sem systur andspænis 

fullorðnum og ókunnugum. (Vygotsky, 1978, bls. 95). 

Í gegnum þennan leik má búast við að systurnar öðlist skilning á því að 

samband þeirra innbyrðis er með öðrum hætti en samband þeirra við annað 

fólk. Það sem á sér stað í raunveruleikanum án þess að barnið taki eftir því 

getur þannig orðið að meðvituðum hegðunarreglum í leik (Vygotsky, 1978).  

Vygotsky (1978) benti á að nám væri forsenda fyrir þroska barna og að 

nám byrjaði áður en formleg skólaganga þeirra hæfist. Hann taldi að í leik 

sýndu börn hvers þau væru megnug og að leikurinn væri leið þeirra til 

þroska. Börn sýndu annars konar hegðun og tækju aðrar ákvarðanir í leik 

heldur en utan hans. Hann sagði að í leik gætu börn gert það sem þau gætu 

ekki í raunveruleikanum og að þau settu sér reglur sem þeim væri ekki fært 

að gera í raunveruleikanum og þannig gæfist börnum möguleiki á að 

þroskast. Vygotsky taldi að börn höguðu sér líkt og þau væru eldri en þau 

eru í raun, að þau væru „höfðinu hærri“ (Vygotsky, 1978, bls. 102) í leik 

heldur en í daglegu lífi sínu. Þess vegna skapaði leikurinn það sem 

Vygotsky kallaði „svæði mögulegs þroska“ (e. zone of proximal 

development) (Vygotsky, 1978, bls. 86) í þeirri merkingu að barnið reynir í 

leik að komast upp fyrir getu daglegra athafna sinna. Samkvæmt Vygotsky 

er svæði mögulegs þroska bilið á milli þess sem barnið getur gert eitt og 

óstutt og þess sem það getur gert með aðstoð sér hæfari einstaklinga eða í 

gegnum leikinn. Þetta þýðir að leikurinn eða getumeiri félagar barnsins geta 

skapað þroskasvæði fyrir barnið sem styður það í að ná tökum á 

viðfangsefni sínu. Viðfangsefni barnsins hefur haft þroskandi áhrif á barnið 

þegar það ræður óstutt við það sem það er að fást við. Vygotsky sagði að:  

það sem er svæði mögulegs þroska í dag verður raunverulegt 

þroskastig [barnsins] á morgun – sem þýðir, það sem barn 

getur gert með aðstoð í dag hefur það getu til að gera sjálft á 

morgun. (Vygotsky 1978, bls. 87). 
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Börn þurfa því krefjandi viðfangsefni til þess að þeim skapist tækifæri 

til aukins þroska í stað viðfangsefna sem þau ráða ekki við með aðstoð 

annarra. Vygotsky (1978) taldi hlutverk hins fullorðna veigamikið þar sem 

hann ætti að sjá börnum fyrir hæfilega krefjandi viðfangsefnum til þess að 

þau fái að eflast, læra og þroskast í gegnum leikinn.  

2.2 Leikur með einingakubba 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram: „Leikir barna mótast af 

hugmyndaauðgi þeirra og sköpunarmætti, þ.e. hæfni til að sjá ný tengsl, að 

koma fram með nýstárlegar hugmyndir og víkja frá hefðbundnu 

hugsanamynstri“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 12). Þessar hugmyndir 

eru í góðu samræmi við hugmyndafræði Cuffaro (1996) sem telur að í leik 

barna með einingakubba fléttist saman ímyndunarafl barnsins og 

raunveruleikinn, sem það býr við, og að meðhöndlun efniviðarins hafi 

hvetjandi áhrif á hugmyndaflug þess og ímyndunarafl. Hún skilgreinir 

hlutverkaleik með einingakubba, sem sjálfstýrða athöfn (e. self-directed 

activity) (Cuffaro, 1996, bls. 77) þegar samband er á milli barns, hlutar, 

sem leikið er með, og viðfangsefnis. Hlutverkaleikur með kubbana bjóði 

upp á samskipti barns við önnur börn en einnig tengsl við þá reynslu sem 

barnið býr að og leikurinn virðist þróast eftir því sem börnin eldist. Í 

upphafi sé hann einfaldur með tilviljunarkenndri þátttöku annarra barna og 

verði að leik þar sem eitt eða tvö börn leika að einhverju leyti í samvinnu 

við önnur börn. Að lokum sé leikurinn oft skipulagður með barnahópi og 

nær yfir ákveðið tímabil, jafnvel nokkra daga (Cuffaro, 1996).  

2.2.1 Caroline Pratt  

Bandaríski barnakennarinn Caroline Pratt var frumkvöðull á sviði 

menntunar ungra barna en hún lagði áherslu á að þau lærðu í gegnum leik. 

Árið 1913 hannaði hún trékubba þá sem hér er fjallað um og kallast 

einingakubbar (e. unit blocks). Hún taldi þá vera náms- og leikefni sem vel 

væri til þess fallið að gefa ungum börnum tækifæri til að læra í gegnum leik 

sem byggður væri á þeirra eigin reynslu, hugmyndum og ímyndunarafli og 

efla þannig sjálfstýrt nám þeirra (Pratt, 1948). Það þýddi að börnin gætu 

sjálf ráðið ferðinni í leik sínum og tekið sjálfstæðar ákvarðanir án stýringar 

kennarans. Vert er þó að taka fram að Pratt lagði áherslu á veigamikið 

hlutverk kennarans sem nánar verður vikið að hér á eftir. Pratt sagði sjálf 

um einingakubbana:   

Það sem ég leitaði eftir var eitthvað svo sveigjanlegt, svo 

meðfærilegt, að börnin gætu notað það án leiðbeiningar eða 
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stýringar annarra. Ég vildi sjá þau endurskapa á sinn hátt sitt 

eigið umhverfi, lífið í kring þar sem þau eru of ung til að taka 

þátt í en eru alltaf áhorfendur að. (Pratt, 1948, bls. 27). 

Pratt taldi að lærdómur bæri mestan árangur þegar umhverfið væri 

sniðið að þörfum barnsins og það sjálft réði ferðinni. Hún lagði alla tíð áherslu á 

að börn fengju að prófa sig áfram og læra af reynslunni í stað þess að þau væru 

mötuð á upplýsingum líkt og Dewey (2000a) taldi að ætti sér stað í hinum 

hefðbundna skóla (Dewey, 2000a; Pratt 1948). Árið 1913 fékk Pratt sitt fyrsta 

tækifæri til að koma hugmyndum sínum í framkvæmd þegar henni bauðst 

aðstaða og fjármagn til að opna lítinn skóla í einu herbergi þar sem hún vann 

með sex 5 ára gömlum börnum. Þetta var fyrsta skrefið í sjálfstæðum tilraunum 

hennar með óhefðbundinn skóla. Tilraunin stóð einungis yfir í tvo mánuði en 

hafði mikil áhrif á Pratt sem segir frá þessari reynslu í bók sinni, I learn from 

children (1948). 

Þau kenndu mér mikið þessi fimm ára börn á tveimur stuttum 

mánuðum! Með hjarta mitt fullt af þakklæti til þeirra fyrir að 

staðfesta trú mína, var ég upptekin af því að bera kenningar saman 

við starfið. Það var svo auðsjáanlega rétt að leikur var nám, að 

þessi frjálsi, sjálfsprottni leikur – eða vinna var of dýrmæt til að 

hægt væri að líta fram hjá henni eins og skólarnir okkar gera ... 

(Pratt, 1948, bls. 31). 

Skólinn hennar var mjög ólíkur hefðbundnum skólum á þessum tíma en 

Pratt fór þær leiðir sem hún hafði trú á að menntun barna byggðist á. 

Hugmyndir hennar um skólastarf mótuðust af því sem hún lærði af börnum 

og hún taldi að þau lærðu fljótar að vinna saman ef hinn fullorðni hefði lítil 

afskipti af þeim. Lykilorðin í skóla Pratt voru sjálfsnám og „barnið í heild 

sinni“ (e. whole child) (Cuffaro, 1995, bls. 3) í þeirri merkingu að líta bæri 

á barnið sem heildstæða persónu, þ.e. að félagslegum, tilfinningalegum, 

líkamlegum og vitsmunalegum þörfum barnsins væri mætt. Helsta 

markmið leikskólans væri að efla alhliða þroska barnsins og stuðla að því 

að börnin ynnu og lærðu af innri áhugahvöt. Í skólanum væri lögð áhersla á 

að börnin væru skapandi og virk í stað þess að sitja aðgerðalaus (Cuffaro, 

1995; Hauser, 2006; Pratt, 1948). Framangreindar hugmyndir Pratt falla vel 

að hugmyndum Deweys um virkni barna í eigin námi. Pratt (1948) taldi að 

leikur þeirra væri besta aðferðin til að nálgast áðurnefnda þroskaþætti en að 

höfuðmáli skipti í hvernig umhverfi leikurinn færi fram og hvaða náms- og 

leikefni stæði börnunum til boða.  
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2.2.2 Einingakubbar  

Einingakubbarnir eru gerðir úr gegnheilum hlyni og eru í ákveðnum 

stærðfræðilegum hlutföllum sem miðast allir út frá grunnkubb. Hönnun 

grunnkubbsins er sérstök, þar sem öll hin kubbaformin ganga upp í hann. 

Grunnkubburinn er 14 cm langur eða tvisvar sinnum lengri en breidd hans 

og breiddin er tvisvar sinnum lengri en þykkt hans.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-1 Grunnkubburinn 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-2 Helmingi minni

Auk grunnkubbanna eru í kubbasafninu aðrir ferstrendir kubbar. Stærð 

þeirra er ýmist ákveðinn hluti af grunnkubbnum eða margfeldi af honum og 

þríhyrningar sem eru annað hvort helmingur grunnkubbsins eða fjórðungur. 

Aðrir kubbar eru ávalir, bogadregnir eða beygjur og allir falla þeir á 

einhvern hátt að hlutföllum grunnkubbsins hvað varðar þykkt, breidd 

og/eða hæð (Cuffaro, 1992; Leeb-Lundberg, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-3 Hluti og margfeldi 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-4 Flóknari form 

Með kubbunum hannaði Pratt tréverur, svo sem fólk og dýr, sem börnin 

hafa aðgang að en auk þess hafa þau ýmiss konar efnivið sem örvar hjá 

þeim hlutverkaleik og eflir samskipti á milli þeirra. Þá er einnig hægt að 

bjóða börnunum að nota efnivið eins og litla litaða teninga, pappír, 

efnisbúta, garn, teppabúta og eggjabakka (Hirsch, 1996). Fyrir utan þetta 

hafa íslensk börn meðal annars haft aðgang að korktöppum, leggjum, 

skeljum og sléttum steinum úr fjörunni. Þá er ótalið annað viðbótarefni sem 
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börnunum eða kennurum þeirra dettur í hug að gæti komið að notum í 

skapandi vinnu barnanna ásamt vaxlitum fyrir pappírinn og 

málningarlímbandi. 

Samkvæmt Hirsch (1996) hefur leikur með einingakubbana áhrif á 

andlegan, líkamlegan og félags- og tilfinningalegan þroska barna og verða 

kubbabyggingar þeirra sífellt flóknari eftir því sem þau eldast og þroskast 

og reynsla þeirra eykst. Inn í leik barna með einingakubbana fléttast einnig 

námsþættir eins og stærðfræði, byrjendalæsi, vísindi og samfélagið. 

Cuffaro (1995) telur að börn fari smám saman að öðlast skilning á 

samfélagi þegar þau hafi aðgang að efniviði sem hvetji þau til að hafa 

samskipti og deila hugmyndum og rými hvert með öðru. 

Opið leikefni 

Einingarkubbar eru opið leikefni sem þýðir að það er ómótað þangað til barnið 

fer að leika sér með það. Opið leikefni býður upp á fjölbreyttar lausnir og 

hugmyndir barnsins ráða því hvað það skapar með því og hvernig. Samkvæmt 

Cuffaro (1995) hefur leikur, sem barnið ákveður og ræður algerlega og fer 

fram í víxlverkun á milli barns og ómótaðs leikefnis, þá eiginleika að geta 

boðið barninu upp á að nýta hæfileika sína og komast að því hvaða möguleika 

það hefur auk þess að gera tilraunir og uppgötvanir. Val kennara á leikefni fer 

eftir því hvað þeir telja að mikilvægt sé fyrir leikskólabörn að læra. Því má 

segja að námsefni þeirra sé sá efniviður sem þeim er boðinn aðgangur að. Með 

hliðsjón af hugmyndum Deweys hefur Cuffaro (1995) skoðað hvaða 

eiginleikum efniviður þarf að vera gæddur og hvaða áhrif hann hefur á barnið í 

samskiptum og samfélagi við aðra í leik og námi. Þar kemur fram að þegar 

barn er virkjað til þátttöku geta efniviður og athafnir hjálpað því að læra 

hvernig á að læra. Í efniviðnum þarf að felast áskorun fyrir barn til að laða fram 

hugmyndir þess og hann þarf að leggja til viðfangsefni, sem býður upp á fleiri 

en eina lausn, og þar af leiðandi hvatningu til að leita og rannsaka. Efniviðinn 

þarf að vera auðvelt að móta til þess að hægt sé að gera með hann tilraunir og í 

leik með náttúrulegan efnivið verður snerting við umhverfið barninu 

raunveruleg. Þannig hjálpar efniviður barni að þekkja styrk sinn og getu og það 

fær möguleika á að skapa á táknrænan hátt það sem það upplifir fyrir utan 

leikskólann þegar umhverfið er rannsakað nánar. Leikurinn endurspeglar bæði 

það sem barnið veit og ímyndun þess. Umræður við kennara og vettvangsferðir 

eru mikilvægur þáttur til þess að barnið geti víkkað sjóndeildarhringinn, útskýrt 

tengingar á milli hluta og fengið upplýsingar sem hjálpa því að skilja þann 

heim sem það lifir í. Efniviðurinn, sem í boði er, þarf að hafa fjölbreytta 

eiginleika svo barnið hafi tækifæri til að tjá tilfinningar sínar, hugsanir og 

þekkingu á meðan heimurinn fyrir utan þann heim, sem barnið þekkir, stækkar 
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og fjölbreytni og áskorun eykst. Þegar börnum er boðið val og samhengi í 

upplifun og tjáskiptum geta efniviður og athafnir hvatt til félagslegra athafna, 

svo sem að deila hugmyndum, áformum og merkingu með öðrum. Því þarf 

efniviðurinn, sem verður fyrir valinu að vera nægilega sveigjanlegur til að 

henta athöfnum fjölbreytts barnahóps (Cuffaro, 1995). Því má með sanni segja 

að einingakubbar Caroline Pratt falli vel að þessum hugmyndum um efnivið 

sem hvetur börn til leiks og rannsókna í samvinnu við hvert annað. 

Johnson (1996) bendir á að líklega megi segja að ósvikinn áhugi og aðdáun 

fullorðinna á einingakubbabyggingum barna sé sá mælikvarði sem sýni fram á 

hve listræna og skapandi vinnu þau inni af hendi í leik sínum með þá. Hjá 

börnum birtist aftur og aftur byggingar sem feli í sér frumlega hönnun og 

skreytingar. Ólík einingakubbaform gefi þeim tækifæri til að skapa margs konar 

byggingar, til dæmis þegar þau spreyti sig á fjölbreyttum mynstrum og 

samhverfum. Leeb-Lundberg (1996) hvetur kennara til þess að gefa börnum 

tækifæri til að nota þá stærðfræðilegu sköpunarhæfileika, sem birtast í 

byggingarlist barnanna, til þess að viðhalda áhuga þeirra og unun af að leika sér 

með efniviðinn. Í leik með einingakubbana þroskast hjá börnum hugmyndir 

þeirra um stærðfræðileg form og þar skipar tungumálið stóran sess því í leik með 

kubbana og í orðræðu á milli kennara og barns þróast með því hæfileiki til að 

skilja stærðfræðileg hugtök. 

2.2.3 Tungumálið, samfélagið og einingakubbar 

Leikur með einingakubba krefur börn um fjölbreytt tjáskipti sín á milli 

þegar þau ákveða saman t.d. gang leiksins og skipulag bygginga. Með því 

að tengja leik barna við samfélagið skapast möguleikar á að efla orðaforða 

barna og þar með málþroska þeirra. 

Tungumálið og einingakubbarnir 

Samkvæmt Bransford, Brown og Cocking (2003) er mikilvægt fyrir börn 

að vera í örvandi málumhverfi þegar þau reyna að skilja þýðingu þess 

tungumáls sem talað er í kring um þau. Þar skiptir reynslan af því að hlusta 

á fólk miklu máli en ekki síður það að börn hafi möguleika á að nota 

tungumálið. Í umhverfi barna skapast tækifæri til að læra tungumálið þegar 

þau finna út hvaða merkingu mismunandi setningar og orð hafa. 

Vygotsky bendir á að talið sé einn mikilvægasti þátturinn í 

vitsmunaþroska barnsins og því gefur hann tungumálinu sérstakan gaum. 

Hann talar um það sem lykilþátt sem brúi bilið á milli félagslegs og 

menningarlegs heims annars vegar og huglægrar virkni einstaklingsins hins 

vegar (Berk og Winsler, 1995). Vygotsky (1978) telur tungumálið helsta 

verkfæri mannsins til að túlka heiminn og koma hugsunum hans í form. 
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Tungumálið sé því grundvöllur hugsana, það byggist á orðum, móti ferli 

hugsunar og sé mikilvægt fyrir þróun hennar. Hugsun þroskast vegna áhrifa 

tungumálsins og samkvæmt Vygotsky er þekking fólgin í athöfnum fólks 

og tungumáli sem verður til í félagslegum samskiptum á milli manna.  

Cuffaro (1995) bendir á að menn nota tungumálið sem hjálpartæki til að 

hafa áhrif á þá sjálfa og í samskiptum við aðra. Hún segir:  

Tungumálið er þetta „hvernig“ í samskiptum okkar, sá háttur 

sem við getum haft sameiginlega stjórn á. Tjáskipti krefjast 

félaga sem hver um sig breytir og stjórnar athöfnum sínum til 

þess að tryggja skilning. (Cuffaro, 1995, bls. 25). 

Cuffaro (1995) telur að þegar tjáskipti á milli barna snúist um hluti sem 

hafa merkingu fyrir þau þá hafi þau möguleika á að setja sig í spor hvert 

annars og það geri þeim kleift að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Hún 

bætir við: „Hæfileikinn til að sjá sjálfan sig með annarra augum í 

tjáskiptum verður að hjálpartæki í leitinni að merkingu og skilningi“ 

(Cuffaro, 1995, bls. 25). Dewey (2000a) telur samband máls og hugsunar 

einstaklega náið og bendir á: „að þótt mál og hugsun séu sitt hvað þá sé 

málið nauðsynlegt jafnt til að hugsa sem og til að miðla hugsuninni“ 

(Dewey, 2000a, bls. 275). 

Leeb-Lundberg (1996) telur að þegar börn fara að orða það sem þau 

ætla að gera megi segja að tungumálið sameinist framkvæmdinni. Þegar 

kennari fylgist með athöfn barns eða þegar barn glími í athöfnum sínum við 

hugtak í huga sér, leggi hann til orð yfir athöfnina eða hugtakið sem barnið 

tileinki sér og þannig eflist vitund þess um hugtök sem hafi merkingu fyrir 

það. Dæmi um það getur verið barn að leika með tréveru sem gegnir 

hlutverki lítils barns í leiknum. Barnið lætur tréveruna á bak við hurð í 

byggingu til að fela hana. Þá geti kennarinn orðað athöfn barnsins sem feli í 

sér hugtakið á bak við. Dæmi um orð og orðasambönd, sem eru nauðsynleg 

í tungumálinu og má koma að í slíku samhengi eru undir, yfir, uppi, niðri, 

fyrir aftan og fyrir framan. Leikskólabörn eru flest farin að skilja orðin upp 

á og á bak við og um 5 ára aldur skilja þau hugtökin aftur á bak og áfram 

(Leeb-Lundberg, 1996).  

Mercer (2000) telur að leikur barna stuðli að málþroska þeirra, þau noti 

tungumálið til þess að örva félagsleg samskipti og skapi þannig 

raunverulegt samhengi á milli hluta og fyrirbæra í leik við félaga sína, sem 

verður hvatning fyrir þau til að hugsa saman um ýmsa þætti þess samfélags 

sem þau eru hluti af.  
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Samkvæmt Hirsch (1996) getur leikur með einingakubbana verið mjög 

örvandi fyrir málþroska barna. Þeim finnst spennandi að segja frá 

byggingunum sínum, starfsemi og skipulagi. Kennarinn þarf að hvetja til 

þess háttar umræðna þar sem tungumálið leggur til nýjar hugmyndir og ný 

sjónarhorn í kubbaleikinn og þannig getur hann stuðlað að því að börnin 

noti nýju orðin áfram annars staðar. Tungumálið er það tæki sem börnin 

nota til að koma því á framfæri sem fram fer í leik þeirra og á þann hátt 

koma þau til skila því sem þau hugsa, framkvæma og læra.  

Eftir því sem börnin eldast verður orðaforðinn auðugri. Johnson (1996) 

telur að börn eigi samtal við einingakubbana í leik þar sem þau segi á sinn 

eigin hátt það sem þeim búi í brjósti, hvort sem það sé á gamansömum 

nótum eða ímyndun ein. Í leik barna með einingakubbana komi fram 

hliðstæður og líkingar úr reynslu þeirra og í leiknum birtist tákn sem merki 

hugmyndir þeirra. Þá noti börnin ekki einungis kubbana fyrir tákn heldur 

komi fjölbreyttur viðbótarefniviður einnig við sögu svo sem pappír til að 

skrifa á til þess að merkja byggingar. Cuffaro (1996) bendir á að þegar 

börnin kynnist betur heiminum í kringum sig þá fari tungumálið að gegna 

enn stærra hlutverki og hjá þeim vakni áhugi á að merkja byggingarnar 

sínar til að sýna félögunum hvaða hlutverk þær hafi. Þannig megi nota og 

styrkja ritmálið til þess að auka orðaforðann og táknin, sem börnin búi til, 

verði eins konar eftirlíkingar af þeim merkingum sem sjáist í samfélaginu. Í 

byrjun hafi táknin aðeins persónulega þýðingu fyrir barnið sem ákveður að 

búa það til en eftir því sem samvinnan á milli barnanna í leiknum aukist þá 

fari táknin að skipta meira máli í því samhengi og aðrir þurfi að skilja þau. 

Táknin verði leiðbeiningar fyrir hin börnin í leiknum og þau geti bent til 

dæmis á hlutverk bygginga eða starfsemi, opnunartíma, götuheiti eða 

umferðarskilti. Á þann hátt verði táknin vegvísar eða leiðbeiningar í 

leiknum um það hvert börnin geti leitað til þess að sækja þjónustu og 

hvenær (Cuffaro 1996).   

Samfélagið og einingakubbarnir  

Í Aðalnámsskrá leikskóla (1999) segir að börn kynnist smám saman 

samfélaginu sem þau lifa í og að leikskóla beri að „efla ... tilfinningu 

sérhvers barns fyrir því að það tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. 

Margvísleg samskipti við starfsemi utan leikskólans geta verið hluti 

þessarar viðleitni“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 27). Einnig er hvatt 

til vettvangsferða, sem stuðla að skilningi barna á samfélaginu og 

menningu þess, auk þess að útvíkka áhuga þeirra og sjóndeildarhring 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).  
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Hjá Brody og Hirsch (1996) kemur fram að skilningur og viðurkenning 

á mismunandi einstaklingum sé eitt helsta verkefnið í námi um samfélagið 

og eigi að vara alla ævi. Í fjölbreyttum barnahópi skapist samvinna í 

einingakubbaleik sem hafi hvetjandi áhrif á að virðing sé borin fyrir 

hugmyndum annarra, jafnvel þótt þær séu ólíkar eigin hugmyndum, um leið 

og félagsleg gefa og þiggja- samskipti fari að þróast. Það að samþykkja 

félaga sína sem ólíka einstaklinga þarfnist orðasamskipta og þá sé 

tungumálið notað til að búa til félagsleg sambönd. Gagnkvæm félagsleg 

áhrif verði flóknari eftir því sem börn öðlist meiri reynslu í 

einingakubbabyggingum. Á meðan þau rökræði og skiptist á skoðunum 

fléttist málþroski þeirra, persónulegur skilningur og félagsþroski saman. 

Dæmi um þetta gætu verið tvö börn sem eru ekki alveg sammála um það 

hvernig þau vilja hanna sameiginlega byggingu sína. Þau varpa bæði fram 

hugmyndum sínum og rökstyðja vilja sinn með orðum sem hitt barnið 

þekkir ekki en taka tillit hvort til annars og komast að niðurstöðu sem bæði 

eru sátt við. Samskiptin fara fram í vinsemd og af virðingu fyrir hvert öðru 

og ferlið styrkir sjálfsmynd beggja barnanna. 

Dewey (2000b) og Pratt (1948) voru sammála um að nauðsynlegt væri fyrir 

börn að kynnast samfélaginu til þess að komast að því hvernig það virkar. Tengsl 

við samfélagið í námi barna gæti vakið hjá þeim spurningar og aukið skilning 

þeirra á sjálfum sér og veröldinni í kring um þau, sama á hvaða aldri þau eru. 

Samkvæmt Cuffaro (1995) læra yngstu börnin um sig og fjölskylduna á meðan 

þau eldri læra um líf og störf fullorðinna í samfélaginu.  

Pratt (1927, 1948) útfærði hugmyndir Deweys bæði inni í skólanum 

sínum og utan hans. City and Country School er lítið samfélag þar sem 

starfrækt er þjónusta sem skólinn þarf á að halda og er um leið hluti af námi 

barnanna en þar má nefna pósthús, prentsmiðju og ritfangabúð. Í 

skólastarfinu er einnig lögð áhersla á tengsl við samfélagið utan skólans. 

Pratt (1948) taldi árangursríkast að börnin ynnu úr reynslu sem hún lagði 

áherslu á að væri þeirra eigin en ekki eitthvað sem þeim hafði verið sagt. 

Með það að leiðarljósi að börnin í skóla hennar öðluðust reynslu af 

umhverfi sínu fór hún reglulega í vettvangsferðir með þau um borgina og 

þegar heim var komið byggðu þau úr einingakubbunum og unnu úr því sem 

þau höfðu séð og heyrt, hvert á sinn hátt. Með umræðum á milli kennara og 

barna var síðan hægt að byggja á þeirri reynslu, sem fyrir var hjá börnum, 

og gefa þeim einnig færi á að tengja við reynslu annarra (Pratt, 1927). 

Þegar börn fá tækifæri til að fást við efnivið eins og einingakubba þurfa þau 

sameiginlega að nota rými og hluti auk þess að deila hugmyndum hvert 

með öðru. Börnin eiga margs konar samskipti við félagana og þau gegna 
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ýmsum hlutverkum í leiknum sínum. Á þennan hátt fá þau tilfinningu fyrir 

samfélagi og byrja að þróa með sér lýðræðislega sýn (Cuffaro, 1995).  

Brody og Hirsch (1996) leggja áherslu á að vettvangsferðir geti byrjað 

innan leikskólans og smám saman færst út fyrir hann eftir því sem börnin 

eldist þannig að þau fái tækifæri til að rannsaka sitt nánasta umhverfi og 

síðan samfélagið í öllum sínum fjölbreytileika. Þannig geti reynslan aukið 

skilning þeirra á því sem sé í kring um þau og einingakubbarnir geti 

auðveldað börnum að útfæra rannsóknir sínar á heiminum sem þau lifi í. 

Samkvæmt Brody og Hirsch (1996) gefur það börnum færi á að kanna það 

sem er næst þeirra eigin reynsluheimi þegar þau nota einingakubba til að tákna 

hluti og þau byrja gjarnan á að líkja eftir heimilum sínum og skólastofum. Þegar 

þau virða fyrir sér byggingar sínar þá taka þau eftir smáatriðum, spyrja spurninga 

og verða þannig meðvituð um fólkið í kring um sig. Með auknum skilningi verða 

börn meðvituð um það hvernig hlutir virka og hvernig fólk er tengt hlutum og 

stöðum. Leikur með einingakubba eykur áhuga barna á heiminum utan 

leikskólastofunnar og þá geta vettvangsferðir með kennara gert börnum kleift að 

færa með sér fengna reynslu aftur inn í leikskólastofuna til að vinna úr.  

2.3 Lýðræðislegir kennsluhættir 

Í anda Deweys eru forsendur fyrir lýðræðislegum kennsluháttum fólgnar í 

tækifærum barna til að móta námsumhverfi sitt og taka þátt í ákvarðanatöku 

varðandi nám sitt og leik. Slíkir kennsluhættir þurfa að einkenna leikskólastarfið 

og miða að því að námið verði börnum merkingarbært, þau verði virk í 

námsferlinu og fái að njóta sín á eigin forsendum. Þau læra að taka ábyrgð á 

eigin námi og ákveða hvaða nálgun þau nota til að byggja upp skilning á 

námsefninu sem gerir þeim kleift að byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er. 

Þörfum barnsins er gert hátt undir höfði í hugmyndum Deweys um góða 

kennsluhætti. Þær miða að því að börn verði sjálfstæðir og virkir einstaklingar 

með sterka sjálfsmynd sem eiga auðvelt með að taka þátt í lýðræðislegu 

samfélagi (Bruner, 1996; Dewey, 2000a).  

Jørgensen (2004) telur að í námi sínu og leik eigi börn að hafa 

ákvörðunarrétt sem sé virtur. Það þurfi að hlusta á það sem þau hafa að 

segja, taka mark á því og bregðast við til þess að þau upplifi sig sem virka 

þátttakendur í námi sínu og að þátttaka þeirra og ákvarðanir skipti máli. 

Hann bendir á að með því sé verið að gefa börnunum tækifæri til að vaxa 

upp sem lýðræðislegir einstaklingar og megi þá gera ráð fyrir að 

persónuleiki þeirra mótist í samspili við umhverfið. Á þann hátt sé stuðlað 

að því börnin hafi forsendur í umhverfi sínu til þess að vaxa upp sem hæfir 

einstaklingar sem hafi áhrif á umhverfi sitt. Dahlberg, Moss og Pence 
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(1999) og Jóhanna Einarsdóttir (2006) taka undir þessi sjónarmið og telja 

að börn hafi margt fram að færa og hlutverk hins fullorðna sé að taka við 

því og virða það. Þannig læri þau að framlag þeirra skipti máli og 

sjálfsmynd þeirra styrkist. Í síðtíma hugmyndum um börn er lögð áhersla á 

að þau séu sterk og hæf og gert er ráð fyrir því að þau hafi rödd sem ber að 

taka alvarlega í stað þess að láta hana fram hjá okkur fara. 

Börn eiga að fá að vera virkir þátttakendur í sínu eigin lífi og fullorðnir bera 

ábyrgð á að hlusta á raddir þeirra og bregðast við. Með því að hafa trú á að 

börn hafi skoðanir og leita eftir þeim geta fullorðnir sett sig í þeirra spor og eflt 

með þeim lýðræðisleg samskipti af tillitssemi og virðingu fyrir þeim. Þannig 

veltur það á menningu og gildum hvers skóla í hve ríkum mæli þátttaka og 

ákvarðanataka barna er. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er að finna ákvæði um 

lýðræði í skólastarfi. Þar segir að efla beri „... siðgæði barna og leggja 

grundvöll að því að börnin verðir sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls.7).  

Dewey (2000b) taldi samvinnu, ábyrgð og virðingu nauðsynleg gildi í 

lýðræðislegu samstarfi. Með samvinnu er átt við að einstaklingar taki 

sameiginlegar ákvarðanir á grunni umburðarlyndis með virðingu fyrir 

skoðunum annarra og taki jafnframt sameiginlega ábyrgð á ákvörðunum 

sínum. Virðing skiptir miklu máli í öllu starfi leikskólans svo að hvert barn 

fái að njóta sín og upplifa sig sem þátttakanda í skólasamfélaginu og 

virðing fyrir öðrum er forsenda þess að lifa í samfélagi við aðra. Segja má 

að þessi gildi séu undirstaða árangurríks skólastarfs.  

Dewey (2000b) benti á að skólinn ætti að vera lýðræðislegt samfélag þar 

sem ólíkir einstaklingar leggi sitt af mörkum í samvinnu hver við annan. 

Fyrir honum var lýðræðislegt samfélag bæði skólasamfélagið og 

þjóðfélagið í heild sinni, borið uppi af ólíkum einstaklingum þar sem allir 

hefðu hlutverki að gegna með samskiptum, þátttöku og tengslum. 

Samkvæmt kenningum Deweys ætti lýðræðisleg nálgun í námi barna að 

nýtast þeim til að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð og stuðla að 

lýðræðislegri þátttöku þeirra innan veggja skólans. Sýn Deweys á lýðræði 

felur það í sér að fagna fjölbreytni og hafna hindrunum sem útiloka. Þar 

sem það er haft í huga er ólíkum börnum gefið tækifæri til að koma 

hugmyndum sínum og skoðunum á framfæri. Í skoðanaskiptum á milli 

barna getur komið upp ágreiningur sem Dewey lítur á sem tækifæri og 

uppsprettu nýrrar þekkingar og þroska sem byggir á sameiginlegu framlagi 

og samræðum þeirra sem eiga í hlut. Þegar það gerist er mikilvægt að gefa 

börnum tækifæri til að leysa ágreininginn. Þannig læra þau að glíma við 
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vandamál sem upp geta komið í samvinnu á milli þeirra en þó þurfi að 

reikna með að í einhverjum tilvikum ráði börn ekki við að leysa ágreining 

sjálf. Hlutverk kennarans er þá að leiðbeina börnum og styðja þau í að leysa 

ágreining í vinsemd og af virðingu hvert fyrir öðru. Dewey leggur áherslu á 

að nálgun og lausn ágreinings sé friðsamleg. Börn komist gjarnan að 

sameiginlegri niðurstöðu og öðlist með því dýrmæta reynslu sem komi 

þeim til góða í samskiptum við aðra í námi sínu og leik. Börn, sem læri að 

leysa ágreining á friðsamlegan hátt, fái að njóta frelsis og axla ábyrgðina 

sem því fylgir. Það eigi að hlusta á börn og þau þurfi að hlusta hvert á 

annað þannig að þessir samskiptahættir verði þeim tamir í námsumhverfinu 

(Dewey, 1916; Dewey, 2000b; Cuffaro, 1995). Með umræðum er hægt að 

byggja á þeirri reynslu, sem fyrir er hjá börnum, og gefa þeim færi á að 

tengja við reynslu annarra. Brýnt sé fyrir leikskólakennara að tileinka sér 

lýðræðislega kennsluhætti í upphafi leikskólagöngu barna svo þeir verði 

þeim eðlilegir og þar beri hæst að gefa börnum tækifæri til að virkja þau í 

að móta námsumhverfi sitt og taka ákvarðanir um nám sitt og leik. Með því 

að halda á lofti lýðræðislegum gildum, svo sem ákvarðanatöku og þátttöku, 

muni börn fá mikilvæg tækifæri til að hafa frumkvæði að vali á leik sínum, 

byggingum og hvaða leiðir þau kjósi að fara.  

2.3.1 Hlutverk kennarans 

Í bók sinni Experimenting with the world, John Dewey and the early 

childhood classroom (1995) skoðar Cuffaro Dewey- kennarann inni í 

skólastofunni og kemst að því að fyrir Cuffaro er Dewey leiðbeinandi sem 

hefur lagt fram ákveðinn grunn, hvetjandi sýn á lýðræðislegt þjóðfélag og 

skilning á reynslu. En hann hefur ekki svör við mörgum af spurningum 

hennar þar sem hugmyndafræði hans er um möguleika frekar en vissu. 

Cuffaro túlkar hugmyndir Deweys á þann hátt að hann bjóði okkur í 

ferðalag þar sem hann sé leiðsögumaður. Hann útvegar ekki ferðaáætlun og 

okkur er sagt að landslagið í ferðalaginu sé breytilegt. Það er til þess farið 

að víkka út sjóndeildarhring þátttakenda og bæta við reynslu þeirra. 

Ferðalagið er boðið fram sem áskorun og tækifæri til þess að geta okkar og 

hæfni fái að þroskast. Þannig getum við skapað og mótað staðinn sem við 

viljum vera á (Cuffaro, 1995). Cuffaro skrifar: 

Það sem ég vildi og gæti notað er undir minni íhugun komið, 

mínum verknaði, mínu vali, minni ábyrgð. Það setur mig í þá 

stöðu að hrinda einhverju af stað frekar en að vera 

fylgismaður. Það gefur mér möguleika á að hugsa mér hvað ég 

gæti verið. (Cuffaro, 1995, bls. 108).  
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Cuffaro (1995) leggur áherslu á að hugmyndafræði Deweys krefjist þess 

að kennarinn skoði gaumgæfilega námsumhverfi barnanna þegar 

ákvarðanir séu teknar um rými, tíma, leikefni og skipulag. Mikilvægt sé að 

skapa skilyrði sem stuðli að því að börn noti getu sína og hæfileika til 

sameiginlegra athafna, samvinnu og samveru. Efniviður eigi að vera 

aðgengilegur, hvetjandi til notkunar og gera þurfi ráð fyrir nægilegu rými 

og tíma fyrir leiki og athafnir barnanna. Hodson og Hodson (1998) benda á 

að í kenningum Vygotskys komi fram mikilvægi þess að kennarinn 

skipuleggi starfið á þann hátt að börn fái tækifæri til að rannsaka 

viðfangsefnið, öðlast nýja reynslu og kynnast nýjum leiðum í umræðum um 

það. Þannig aðstoði kennarinn barnið við að meðtaka og gera nýjar 

hugmyndir að sínum. Pratt bendir á í bók sinni I Learn from Children 

(1948) að það sé kennarans að taka ákvarðanir sem geti breyst, jafnvel oft á 

dag, og til þess að hann geti lært að þekkja börnin eigi hann að vera í 

hvetjandi samvinnu við þau. Þannig geti hann veitt börnunum öryggi og 

stuðning í því sem þau taki sér fyrir hendur. Undir þetta tekur Cuffaro 

(1995) en hún horfir á kennarann í hlutverki þess sem tekur margþættar 

ákvarðanir í daglegum störfum í kennslustofunni. Eftirfarandi kemur fram 

hjá Ólafi Páli Jónssyni (2010):  

Í skólasamfélaginu lýtur vandinn sem kennarinn stendur 

frammi fyrir þegar hann vill stuðla að lýðræðislegum 

starfsháttum því ekki fyrst og fremst að ákvörðunum heldur að 

því að skapa samfélag sem einkennist af virðingu, jafnræði og 

virkni. Þetta kallar aftur á að kennarinn eða skólinn skapi 

kringumstæður þar sem lýðræðislegt einstaklingseðli fær að 

þroskast og njóta sín. (Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 33). 

Dewey (2000b) vildi að börn væru meðvituð um tilgang námsins og 

gengju ekki út frá því að fá tilbúin svör eins og tíðkaðist í hinu hefðbundna 

skólakerfi. Því væri hlutverk kennarans að skipuleggja athafnir, sem virkja 

barn til þátttöku, og spyrja þau spurninga sem leiða til menntandi umræðna. 

Dewey hélt því fram að þegar menntun væri byggð á reynslu, sem þroskast 

í samskiptum við aðra, og gengið væri út frá því að menntandi reynsla sé 

félagslegt ferli þá missi kennarinn þá stöðu að vera yfirmaður sem stendur 

utan við hópinn og lætur aðeins til sín taka utan frá. Hann verði í staðinn sá 

sem tekur ákvarðanir um starfið í barnahópnum og verði stjórnandi 

samskiptaferla sem bæði börn og kennarar eiga hlutdeild í.  

Pratt (1948) taldi að nám væri árangursríkast þegar börnin réðu sjálf ferðinni, 

það er að segja þegar námsumhverfið væri sniðið að þörfum þeirra. Þegar unnið 
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væri með einingakubbana og hugmyndafræðina að baki þeim þyrfti kennarinn að 

gæta þess að umhverfið hvetji börnin til að leita lausna sjálf. Hlutverk kennarans 

er þó að mati Pratt veigamikið því hann á að vera til staðar fyrir börnin en án þess 

að gefa þeim of mikið af upplýsingum og hann ætti að varast að gefa þeim bein 

svör við spurningum þeirra. Í staðinn ætti hann að búa til nýjar spurningar sem 

leiða börnin að svörum sem þau finna sjálf. Þannig taldi Pratt líklegra að börn 

lærðu á árangursríkari hátt heldur en ef þeim væri sagt hvað þau ættu að gera og 

hvernig, því lausnin, sem kennaranum dytti í hug, gæti verið gjörólík þeirri sem 

börnin finndu. Hlutverk hans væri því að leiða þau áfram í þekkingarleitinni með 

því að spyrja opinna spurninga, efna til umræðna í barnahópnum og vera 

meðvitaður um hvenær það getur átt sér stað og hvernig. Hún benti á að opnar 

spurningar kennarans ýttu við hugsunum barna, skerptu sýn þeirra og gæfu 

ímyndunarafli þeirra lausan tauminn í leit að svari. Eftirfarandi orð Deweys eiga 

samhljóm með þessum hugmyndum Pratt um flókið hlutverk kennarans:  

Listin að spyrja er svo fullkomlega samtvinnuð listinni að 

leiðbeina í námi að ekki er hægt að setja strangar og ósveigjan-

legar reglur um beitingu hennar. (Dewey, 2000a, bls. 313). 

Pratt (1948) taldi að ef barn fyndi sjálft svar við spurningum sínum hefði 

það sterkari og áhrifameiri þýðingu fyrir það. Hún benti einnig á að svarið, sem 

barnið kæmist að fyrir sjálft sig, væri svarið sem hefði þýðingu fyrir það á 

tvennan hátt. Barnið öðlaðist reynslu með því að finna svarið við spurningu 

kennarans og einnig hefði það fengið upplýsingar. Samkvæmt hugmyndum 

Pratt er eitt af hlutverkum kennara að færa námsefnið yfir á áhugasvið 

barnanna. Hún vildi að kennarar treystu getu og hæfileikum barnanna til að 

byggja upp þekkingu og hvatti þá til að vera á hliðarlínunni þangað til börnin 

þörfnuðust leiðbeiningar (Hauser, 2006). Þegar unnið er eftir hugmyndafræði 

Caroline Pratt og Johns Dewey má segja að hugsun kennarans þurfi á vissan 

hátt að vera heimspekileg. Með þessu er átt við að kennarinn veiti leik barn-

anna athygli og hlusti eftir úrlausnarefnum sem upp koma hjá þeim. Hann þarf 

að geta opnað umræður við börnin sem höfða til sjálfstæðrar, ígrundaðrar og 

skapandi hugsunar hjá þeim. Á þann hátt eru börnin hvött til að halda áfram 

„rannsóknarvinnu“ sinni við að skipuleggja og finna lausn á þrautum sem þau 

glíma við hverju sinni. Þannig má bæta niðurstöður „rannsóknarinnar“ í sjálf-

stæðum vinnubrögðum og lausnaleit. Kennari, sem leggur áherslu á að skapa 

lýðræðislegt andrúmsloft, ýtir undir að lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð. 

Segja má að hlutverk kennarans hafi breyst frá því að tala og miðla 

upplýsingum til barna í það að hlusta á þau. Umhyggjusamur kennari er sá 

sem hlustar, ber virðingu fyrir ólíkum einstaklingum og virkjar börnin í 
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ákvörðunum í daglegu starfi. Dewey bendir á að kennarar verði að nýta 

reynslu og áhuga barna og smíða brú á milli fyrri reynslu og nýs 

viðfangsefnis (Cuffaro, 1995; Dewey, 2000a; Jóhanna Einarsdóttir, 1997; 

Noddings, 1992). Dewey segir um hlutverk kennara sem tengir saman 

menntun og reynslu barna:  

Hann verður að vera upplýstur um þá möguleika til að leiða 

nemendur sína inn á ný svið sem felast í þeirri reynslu sem 

þeir hafa þegar öðlast og hann verður að nota þessa þekkingu 

sem viðmiðun til að velja og skipuleggja þau skilyrði sem hafa 

áhrif á reynslu þeirra hér og nú. (Dewey, 2000b, bls. 86). 

Mikilvægt er fyrir kennara að hlusta eftir því hvað börn hafa að segja 

um nám sitt og hafa trú á rétti þeirra til að láta skoðanir sínar í ljós. Börn 

eiga því að fá að hafa skoðun og val innan ákveðinna marka. Það þarf að 

gæta þess að varðveita rétt þeirra til að ákveða sjálf hvaða leiðir þau vilja 

fara í því sem þau taka sér fyrir hendur í náminu. Umhyggja kennarans felst 

meðal annars í því að virða ákvarðanir þeirra og sýna þeim áhuga og 

skilning. Börn eiga því sjálf að leita úrlausna, leysa gátuna og læra af 

reynslunni. Þau þurfa að fá tíma til þess að spyrja spurninga, íhuga og setja 

fram möguleg svör. Samtalið er mikilvægt verkfæri þar sem þjálfun í 

lýðræðislegum samskiptum á sér stað (Bruner, 1996; Dewey, 2000a; 

Gunnar E. Finnbogason, 2004; Noddings, 1992). En er við hæfi að veita 

börnum aðgang að hverju sem er til að fræðast um? 

Cuffaro (1995) veltir upp áleitinni spurningu um hvort kennarar eigi að 

takmarka umræðuefni barna í leikskólastofunni og hvort nútímaböl eins og 

eiturlyf, alnæmi og fátækt sé heppilegt umræðuefni fyrir börn á 

leikskólaaldri. Í anda Deweys telur Cuffaro að:  

Í löngun okkar til að vernda sakleysi bernskunnar, ... mótum við 

sýn barna og skoðun þeirra á heiminum. Í vernd okkar og 

umhyggju, erum við gjörn á að vanmeta getu og hæfni barna og 

horfum fram hjá óskum þeirra til að öðlast skilning og fá tilfinn-

ingu fyrir heiminum sem þau lifa í. (Cuffaro, 1995, bls.103). 

Ef haft er í huga það efni, sem börn hafa aðgang að í dag í gegnum 

sjónvarp og tölvur, getur það verið hagur þeirra að kennarar nýti viðkvæm 

umræðuefni í viðleitni til að skapa betra samfélag og tengja því námi sem 

fram fer í leikskólanum (Cuffaro, 1995; Jóhanna Einarsdóttir, 1997). 

Cuffaro telur val kennara á umræðuefni við börn hafa áhrif á þá sýn sem 

þau fá af heiminum í samvinnunni sem skapast annars vegar á milli áhuga 
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og spurninga barnanna og hins vegar markmiða og spurninga kennarans 

(Cuffaro, 1995).  

Það má því segja að kennari, sem hefur hugmyndir Deweys að 

leiðarljósi í starfi sínu með börnum, þurfi að takast á við afar krefjandi 

verkefni; hann þarf að vera vel að sér á ýmsum sviðum, vera virkur í 

ígrundun á starfi sínu og sífellt leitandi. Dewey bendir á að framar öðrum 

starfsstéttum þurfi kennarar að horfa langt fram í tímann og segir: „Órofið 

samhengi í þroska nemenda verður stöðugt að vera kjörorð kennarans“ 

(Dewey, 2000b, bls. 85). Ég tel að í ljósi þess þurfi kennarar að horfa til 

framtíðar og átta sig á því hvað þeim finnst mikilvægast að börn læri og 

skipuleggja áherslur í starfinu með hliðsjón af því.  

Cuffaro (1995) túlkar hugmyndir Deweys á þann hátt að ákveðin 

persónueinkenni kennara á borð við viðhorf, vitsmuni og ábyrgð skipti máli 

til þess að geta haldið lífi í lýðræðislegu samfélagi. Kennarinn er ábyrgur 

fyrir því námsefni sem hann miðlar til barnanna og jafnvel er talað um að í 

persónuleika hans sé falið námsefni (Yero, 2002). Ef kennari hefur áhuga á 

að skapa lýðræðislegt andrúmsloft í barnahópnum þá eru miklar líkur á að 

lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í hópnum. Reynsla mín er sú að ef 

lögð er áhersla á að börnin vinni saman, að þau beri virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum og að þau beri ábyrgð í samskiptum við aðra séu mun meiri 

líkur á vellíðan í barnahópnum. Cuffaro segir: 

Það sem við gerum inni í skólastofunni okkar, sú sýn af heiminum 

sem við bjóðum, þær ákvarðanir sem við tökum, þau smáatriði og 

leiðbeiningar sem við leggjum til sem möguleika – er fyrir börnin, 

okkur sjálf og samfélagið. Í vali okkar, í þessu „ferli að uppgötva“, 

í persónulegri, pólitískri og siðferðislegri kennslu sem er samofin 

fagurfræði – öðlumst við skilning sem gerir það bæði erfiðara og 

auðveldara að kenna. (Cuffaro, 1995, bls. 108). 

2.4 Ígrundun kennara  

Mikilvægt er að kennarar þrói með sér faglega sannfæringu til að öðlast öryggi 

bæði í leikskólastofunni og utan hennar. Kennari, sem skoðar starf sitt reglulega 

og meðvitað, er líklegri til að vilja breyta starfi sínu og þróa það.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) og Hafþór Guðjónsson (2008) benda á að 

starfendarannsóknir séu vel til þess fallnar fyrir kennara að ígrunda starf sitt og 

læra í starfi; einnig til að virkja þá til að hafa áhrif á breytingar í skólastofunni, 

koma með nýjar hugmyndir, framkvæma til hagsbóta fyrir börn og vera 

meðvitaðri um eigin þekkingu. Kennarar, sem stunda rannsóknir á eigin starfi, 
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leitast við að skilja betur hvað þeir eru að gera og hvers vegna. Með því fá þeir 

tækifæri til að koma hugmyndum sínum, reynslu og þekkingu um nám og 

kennslu á framfæri, auka fagmennsku sína og efla framþróun skólastarfs. Hafþór 

segir að í starfendarannsóknum taki kennarar: 

til athugunar ákveðna og afmarkaða þætti í starfinu, prófa nýjar 

leiðir og kanna hvernig til tekst. ... Í slíkum hópum gefst fólki líka 

tækifæri til að læra hvert af öðru og þróa þannig hugmyndir sínar 

og hugsun, bæði sem rannsakendur og kennarar. (Hafþór 

Guðjónsson, 2008).  

Vinna af þessu tagi getur haft jákvæð áhrif á starf kennara til gagns fyrir 

þá og börnin sem þeir vinna með. Því er nauðsynlegt fyrir þá að rýna í eigið 

starf og fá tækifæri til að spegla sig í samkennurum sínum auk þess að deila 

með þeim faglegri sannfæringu sinni, markmiðum og leiðum að þeim. 

Yero (2002) hvetur kennara til að kanna eigin hugsanagang og aðstoðar þá í 

að skapa námsumhverfi sem bæði nemendur og þeir sjálfir geta verið ánægðir 

í. Mikilvægt er fyrir mig sem leikskólakennara að starfa í hvetjandi 

námsumhverfi þar sem samkennarar deila með sér faglegri sannfæringu sinni, 

markmiðum og leiðum að þeim. Dewey og Schön (Bransford o.fl., 2003) bentu 

á mikilvægi þess að starfandi kennarar héldu fyrst og fremst áfram að læra um 

kennslu af eigin kennslu. Samkvæmt þeim öðlast kennarinn nýja þekkingu og 

skilning á börnunum, skólanum, námsefninu og kennsluaðferðunum í gegnum 

þá reynslu sem fæst af því að taka þátt í faglegu skólastarfi. Kennarar læra með 

því að vera í gagnkvæmu faglegu sambandi við aðra kennara. Peter Senge 

(Yero, 2002) telur að mikilvægt sé í skipulagningu á þekkingaröflun að menn 

deili með sér sýn. Hann heldur því fram að það að deila sýn sé ekki hugmynd 

heldur afl í hjörtum fólks, það sé í sinni einföldustu mynd svar við 

spurningunni: Hvað viljum við skapa? 

Cuffaro (1995) bendir á að kennarastarfið geti verið einmanalegt og erfitt sé 

að sinna því einn. Í þeim tilfellum á sér stað eintal þar sem kennarinn hefur 

ekki aðra en sjálfan sig til að tala við en eintalið færist yfir í samtal í 

kennarasamfélagi þar sem umræður eiga sér stað á milli kennara. Í þess háttar 

samfélagi gefst kennurum kostur á að spyrja spurninga, deila vandamálum og 

íhuga með hvert öðru og ekki síst hlæja saman. Það gefur kennurum möguleika 

á að dýpka skilning sinn og öðlast ný tækifæri til að efla sig sem manneskjur 

og fagmenn (Cuffaro, 1995). Það er því mikilvægt fyrir okkur kennara að fá 

tækifæri til að deila vonum, væntingum og eigin starfskenningum hvert með 

öðru. Það styrkir okkur sem fagfólk og eykur líkurnar á að við verðum örugg 

og ánægð í starfi. 
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3 Skipulag rannsóknar 

Eins og fram hefur komið byggir rannsóknin, sem hér er greint frá, á 

þróunarverkefni sem unnið var í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. 

Hugmyndin að þróunarverkefninu fæddist vorið 2007 þar sem niðurstaðan 

varð sú að efla einingakubbastarf leikskólans og veturinn eftir fór fram 

undirbúningur hjá kennurum. Þeir höfðu mislanga reynslu af því að starfa eftir 

hugmyndafræðinni sem höfð er að leiðarljósi í leikskólanum og sumir höfðu 

aldrei kynnst henni né stuðst við hana áður. Enginn úr kennarahópnum hafði 

reynslu af því að tengja einingakubbastarfið við samfélagið utan leikskólans ef 

frá eru taldar litlar tilraunir, sem ég hafði gert í þá átt, í leikskólum sem ég 

hafði áður starfað í. Umræður um hugmyndafræðina fóru fram og kennararnir 

fylltust áhuga á að nýta samfélagið sem kveikju í námi og leik barnanna. Þeir 

voru einnig sammála um að þeir vildu efla sig í að nota opnar spurningar og 

þjálfa sig í umræðum með börnunum. Ég safnaði því saman lesefni fyrir 

kennarana, bæði um grunninn í hugmyndafræðinni og einnig lesefni sem snýr 

að tengingu við samfélagið í námi barna. Undirbúningur vetrarins 2007 – 2008 

var í formi lesturs, umræðna og fyrirlestra, sem ég tók að mér að halda á 

starfsmannafundum, þar sem grunnur hugmyndafræðinnar var kynntur fyrir 

þeim kennurum sem ekki þekktu hann en þeir reynslumeiri skerptu á sinni 

þekkingu. Haustið 2008 hófst síðan einingakubbastarfið með það að markmiði 

að bæta við þekkingu kennaranna á hugmyndafræðinni með því að efla tengsl 

barnanna við samfélagið og stóð sú vinna yfir allan þann vetur. Í rannsókninni 

var ákveðið að leggja áherslu á þátttöku og ákvarðanatöku barna í leik með 

einingakubbana og á umræðufundum með þeim.  

Ég hafði lagt drög að efni í meistararitgerð mína við Kennaraháskóla 

Íslands og sú hugmynd kom upp að ég notaði hluta af þróunarverkefninu í 

rannsóknina. Mér fannst það spennandi kostur vegna þess að ég tel 

nauðsynlegt að koma á framfæri því mikilvæga starfi sem fram fer með 

börnum í leikskólum og þetta var of gott tækifæri til að sleppa því. Ég hafði 

einnig mikinn áhuga á að kafa enn betur í tengsl við samfélagið í 

hugmyndafræðinni og þarna væri kærkominn möguleiki til þess. Ég var í 

þeirri aðstöðu að vera í daglegum samskiptum við börnin og samkennara 

mína sem ég sá fyrir mér að gæti hjálpað mér að spegla sjálfa mig í 

viðleitni minni til að efla mig sem kennari.  

Það auðveldaði mér talsvert í rannsóknarritgerðarvinnu minni að geta nýtt 

gögnin úr þróunarverkefninu. Þó má segja að það hafi einnig flækt málin þar 



 

52 

sem skilin á milli þess að vera rannsakandi og stjórnandi þróunarverkefnis voru 

ekki alltaf skýr fyrir mér. Sú staðreynd olli mér talsverðu hugarangri að ég 

hafði reynslu af að nota hugmyndafræðina í starfi og þekkingu á henni umfram 

meðrannsakendur mína og ég óttaðist að gögnin yrðu ekki nægilega bitastæð 

fyrir rannsóknina. Ég var hrædd um að spurningarnar, sem ég lagði fram, 

krefðu kennarana ekki um nægilega gagnleg svör. Á sama tíma reyndi ég að 

gæta þess að vera styðjandi við samkennara mína og meðrannsakendur án þess 

að stýra þeim í einhverja ákveðna átt og lagði mig fram um að hvetja þá til að 

ígrunda og orða hugsanir sínar og reynslu. Ég reyndi að tileinka mér 

hugmyndafræðina, sem hér er fjallað um, á fundum með kennurunum og 

notaði opnar spurningar eins og við vorum að æfa okkur í með börnunum. Ég 

hugsaði einnig um hvort það myndi rýra gildi gagnanna að ég væri ein úr 

kennarahópnum og að kennararnir segðu það sem þeir héldu að ég myndi vilja 

heyra. Ég lagði því mikla áherslu á að þeir væru heiðarlegir og hreinskilnir í 

umræðum og skráningum til þess að auka trúverðugleika og gildi 

rannsóknarinnar og að þeir forðuðust að gera mér til geðs.  

3.1 Meðrannsakendur og þátttakendur 

Meðrannsakendur rannsóknarinnar var sá hluti kennarahóps Brákarborgar 

sem hafði fasta umsjón með barnahópi. Kennarahópurinn samanstóð af tveim 

kennurum eins til tveggja ára barna, þremur kennurum  þriggja til fjögurra 

ára barna (einn af þeim var einnig aðstoðarleikskólastjóri) og þremur 

kennurum fimm til sex ára barna. Auk þess voru í hópnum leikskólastjóri 

Brákarborgar og ég. Hlutverk þeirra kennara, sem höfðu fasta umsjón með 

barnahópi, var að safna, ásamt mér, fjölbreyttum skráningum um leik 

barnanna með einingakubbana og úr vettvangsferðum. Auk þess skráðu þeir í 

dagbækur upplifun sína af ferlinu í rannsókninni. Þá voru börnin í 

Brákarborg þátttakendur í rannsókninni.  

3.2 Starfendarannsókn  

Rannsókn þessi er starfendarannsókn. Starfendarannsóknum (e. action 

research) hefur vaxið fiskur um hrygg undanfarin ár en þær eru notaðar af 

kennurum til að þróa og bæta starfshætti, öðlast betri skilning á starfinu, 

styrkja hugmyndir og skapa nýja þekkingu á eigin starfsvettvangi (Hafþór 

Guðjónsson, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Í bókinni How people learn, sem Bandaríska vísindaráðið gefur út 

(Bransford, ofl., 2003), er lögð áhersla á að starfendarannsóknir séu 

mikilvægar til þess að kennarar fái tækifæri til að bæta kennsluhætti sína og 

námskrá en einnig til að styðja hvern annan faglega. Kennarar öðlast trú á 
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sjálfum sér, nemendum sínum og námi þeirra vegna þess að í uppbyggjandi 

rannsóknarferli með samstarfsfólki skapast stuðningur fyrir þá og áskorun. 

Með starfendarannsóknum vaxa og styrkjast kennarar bæði vitsmunalega og 

faglega um leið og þeir læra hver af öðrum, auk þess að þróa hugsun sína og 

hugmyndir sem kennarar og rannsakendur (Bransford, ofl. 2003; Hafþór 

Guðjónsson, 2008). McNiff og Whitehead (2006) telja mikilvægt í 

starfendarannsóknum að fólk átti sig á því að það er ekki einungis í 

félagslegum samskiptum hvert við annað heldur deilir það líka hugmyndum 

sínum hvert með öðru og tengist á þann hátt hugarheimi hver annars.  

Gagnasöfnun og skráningar eru lykilatriði í starfendarannsóknum. 

Þátttakendur og rannsakendur skrá það sem gerist í starfinu og nota gögnin 

til að greina, fara yfir og ræða saman um það sem fram kemur í þeim og 

hlusta hver á annan. Á þennan hátt má segja að kennarar fái tækifæri til að 

læra, skilja og dýpka starf sitt, öðlast þekkingu og jafnvel nýja sýn og þróa 

þannig starfshætti sína og áhrif þeirra á nemendur (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Hlutverk mitt í rannsókninni var að halda utan um öll gögn og 

stjórna öllum fundum sem haldnir voru með kennurunum. Þar að auki var 

ég með öllum kennurunum í skipulögðum einingakubbaleik barnanna sem 

við skráðum á fjölbreyttan hátt.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað gerist í leik barna með 

einingakubba þegar kennarar dýpka hjá sér þekkingu á hugmyndafræðinni, 

sem liggur að baki þeirra, og jafnframt kanna áhrif samfélagslegra þátta á 

leik og nám barna með einingakubbana. 

Meginrannsóknarspurningin var: Hvað gerist í leik barna með 

einingakubba þegar reynsla þeirra er tengd við samfélagið utan 

leikskólans? Auk þess voru eftirfarandi undirspurningar: Hvernig þróast 

leikur barna með einingakubba? Hvernig upplifa kennarar leik barnanna 

og eigin kennsluhætti? 

3.3 Framkvæmd og gagnaöflun 

Áður en farið var að vinna skipulega með samfélagið höfðu kennararnir lesið 

og rætt þau grundvallaratriði sem hlutverk kennarans byggist á þegar unnið er 

með tengsl við samfélagið með leikskólabörnum. Eins og fram hefur komið 

hafði ég safnað saman lesefni um hugmyndafræði þá sem fjallað er um hér að 

framan og gert aðgengilegt og hvetjandi fyrir kennarahópinn. Flestir 

kennaranna höfðu því grunnþekkingu á hugmyndafræðinni og hluti af þeim 

hafði nokkra reynslu af að vinna eftir henni. Í leit að svörum við 

rannsóknarspurningunum og til að ná markmiðum rannsóknarinnar var síðan 

farið í að tengja samfélagið utan leikskólans markvisst við nám og leik 
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barnanna í einingakubbastarfinu. Það fólst í vettvangsferðum, sem farið var í 

með tilliti til áhugasviðs barnanna, og umræðum um það sem þeim fannst 

áhugavert og kennurum fannst mikilvægt að börnin lærðu.  

Eftir að tilskilin leyfi höfðu fengist og kynning farið fram hófst 

gagnaöflun. Markmið rannsóknarinnar lýtur að leik barna og hlutverki og 

kennsluháttum kennaranna og því var sjónum beint að þeim leik, sem fór 

fram hjá börnunum með einingakubbana, en einnig að upplifun kennaranna 

á eigin starfi, leik barnanna og þeirra þætti í honum. Hlutverk kennaranna í 

rannsókninni var tvíþætt. Annars vegar öfluðu þeir gagna um leik barna og 

skrifuðu í dagbækur um eigin upplifun í ferli rannsóknarinnar. Hins vegar 

tóku þeir þátt í fundum sem haldnir voru til þess að ígrunda og ræða þá 

þætti sem snúa að markmiðum rannsóknarinnar. Einnig fengum við 

ómetanleg tækifæri til að ræða saman á meðan á leik barnanna stóð og voru 

þau tækifæri nýtt og skráð. 

Skráningar um leik barnanna  

Þeir kennarar, sem höfðu umsjón með barnahópum á deildum leikskólans, 

gerðu ásamt mér skriflegar skráningar (sjá viðauka 1) um leik barnanna. 

Auk þess tókum við myndir af kubbaleik barnanna og því sem fyrir augu 

og eyru bar í vettvangsferðum. Reynt var að gera skriflegar skráningar um 

þá atburði í leik barnanna, sem ljósmyndaðir voru, til þess að fá sem bestar 

upplýsingar. Haldnir voru fundir með börnunum áður en þau hófu leik með 

einingakubbana og þeir teknir upp á ipod-tæki. Einnig var leikur barnanna 

tekinn upp á myndbönd.  

Dagbækur kennara  

Kennarar héldu dagbækur og skráðu hugleiðingar sínar um kennarastarfið 

og hvernig þeir upplifðu þær breytingar sem þeir urðu varir við í 

rannsóknarferlinu (sjá viðauka 2). 

Örfundir 

Haldnir voru 30 mínútna fundir á hverri deild fyrir sig á 3ja vikna fresti. 

Þeir fundir voru vettvangur fyrir kennara til að ræða spurningar þeirra og 

vangaveltur um starfið með börnunum. Þeir deildu með hópnum því sem 

þeir upplifðu og lá á hjarta á meðan börnin voru í leik með einingakubbana 

og fengu ráð og hugmyndir hvert hjá öðru.  

Starfsmannafundir 

Þá voru haldnir lengri fundir með öllum kennurum leikskólans sem höfðu 

umsjón með barnahópi og skráðu niður leik þeirra og í dagbækur. Á fundina 

mættu kennararnir með skráningar um leik barnanna eða dagbókarfærslur sínar. 
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Þar var augunum beint að börnunum á öllum deildunum, námi þeirra og leik og 

viðbrögðum og upplifunum kennara með þeim. Þessir fundir voru allir teknir 

upp á ipod-tæki, afritaðir og greindir með hliðsjón af rannsóknarspurningum og 

markmiðum rannsóknarinnar. 

Rýnihópur 

Í lok rannsóknarinnar var myndaður rýnihópur með kennarahópnum, sem 

aflaði gagna í rannsókninni, auk leikskólastjóra. Þar var horft um öxl og 

stuðst við viðtalsramma sem byggður var á markmiðum og 

rannsóknarspurningum (sjá viðauka 3). Ég hvatti kennarana til að vera 

ófeimna við að láta í ljós það sem þeim bjó í brjósti en lagði einnig áherslu 

á að þeir tækju sér tíma til ígrundunar.  

3.4 Greining gagna og túlkun 

Gögnin voru flokkuð í tvö gagnasöfn og kóðuð með það í huga að þrengja 

viðfangsefnið. Annað gagnasafnið hefur að geyma upplýsingar um leik 

barnanna: skriflegar skráningar kennara, ljósmyndir, myndbandsupptökur 

og hljóðupptökur. Við greiningu þeirra gagna var leitast við að finna 

tengingu annars vegar milli leikja barnanna og umræðna þeirra með 

kennara og hins vegar reynslu þeirra og vitneskju um þætti sem tengja mátti 

samfélaginu sem þau búa í. Gögnin úr leik barnanna voru gróflega kóðuð 

samhliða gagnasöfnun þannig að merkt var við skriflegar skráningar 

jafnóðum með tilliti til rannsóknarspurninga og markmiða. Einnig voru 

ljósmyndaskráningar og myndbandsskráningar flokkaðar á sama hátt og 

merktar út frá þemum, svo sem heiti vettvangsferða, umræðuefni og leik 

sem spratt upp úr því.  

Hitt gagnasafnið inniheldur upplýsingar um upplifun kennaranna af ferlinu: 

dagbókarfærslur, hljóðupptökur og afritanir af fundum og rýnihópaviðtali. Þau 

gögn voru skoðuð með tilliti til upplifunar kennaranna af leik barnanna og 

þróun eigin starfshátta. Þess var gætt að dagsetja öll gögn svo að hægt væri að 

sjá þróun í leik og námi barnanna og upplifun kennaranna. Hljóðupptökur af 

fundum með börnunum og í starfsmannahópnum voru afritaðar jafnóðum, 

flokkaðar og merktar í samræmi við aðrar skráningar. 

3.5 Trúverðugleiki og margprófun  

Segja má að réttmæti og áreiðanleiki séu umdeild hugtök innan eigindlegra 

rannsókna þar sem leitast er eftir að túlka mannlegan veruleika en áhersla er lögð 

meðal annars á trúverðugleika, yfirfærslugildi, traustleika og möguleika á 

staðfestingu. Til þess að auka á trúverðugleika eigindlegra rannsókna er 
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nauðsynlegt að afla gagna frá fleiri en einum aðila, beita fleiri en einni aðferð, 

fleiri en einn aðili komi að greiningu gagna og ritun texta þarf að vera nákvæm. 

Þessi atriði kallast einu nafni margprófun (e. triangulation) sem er leið 

eigindlegra rannsakenda til að nálgast trúverðugleika (Ferrance, 2000; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í rannsókninni var leitast við að afla gagna á sem fjöl-

breyttastan hátt til að auka trúverðugleika hennar. Gagnaöflun var í höndum 

meðrannsakenda auk mín og fólst bæði í dagbókarfærslum, skriflegum skráning-

um auk skráninga í formi ljósmynda, hljóðupptaka og myndbandsupptaka.  

3.6 Siðferðileg atriði 

Rannsóknir, þar sem leitað er eftir áliti barna um málefni sem snerta þau, eru 

tiltölulega nýjar af nálinni. Í rannsóknum með börnum standa rannsakendur 

frammi fyrir ýmsum álitamálum. Siðferðilegir þættir, sem tengjast upplýstu 

samþykki, trúnaði, leynd, vernd, tengslum og samskiptum, eru mikilvægir í 

öllum rannsóknum en öðlast aukið vægi í rannsóknum með börnum. Í eigind-

legum rannsóknaraðferðum geta myndast náin samskipti milli þátttakenda og 

rannsakenda. Þegar börn eiga í hlut verða tengslin gjarnan flóknari, börn eru 

berskjaldaðri og geta upplifað valdaójafnvægi gagnvart hinum fullorðna 

rannsakanda. Börn gætu hugsanlega litið á hinn fullorðna sem yfirvald sem þau 

eiga erfitt með að vera ósammála. Þar af leiðandi er hætta á því að þau leitist við 

að gera rannsakandanum til geðs af ótta við afleiðingarnar. Því þarf að finna 

leiðir til að draga úr valdaójafnvægi milli barns og fullorðins rannsakanda. Ein 

leið er að rannsakandinn gerir sér far um að falla inn í barnahópinn og verða hluti 

af honum. Bent hefur verið á að valdaójafnvægið sé óhjákvæmilegt. Þess vegna 

er mikilvægt fyrir rannsakanda að leita til barnanna til að reyna að skilja þau og 

sjónarmið þeirra. Áríðandi er að gera rannsóknir með börnum á þeirra heimavelli 

þannig að þau upplifi sig örugg í umhverfi sínu (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Þegar leita á eftir upplýstu samþykki barna þarf að gæta þess að veita 

þeim upplýsingar á þann hátt sem þau skilja svo að upplýst ákvörðun barna 

sé raunveruleg. Börn þurfa að fá að vita til hvers er ætlast af þeim, hvað 

verði gert við gögnin og hvernig niðurstöðurnar verði notaðar. Mikilvægt er 

að þau ráði því sjálf hvort þau taki þátt eða ekki og þau hafa leyfi og vald til 

að hætta þegar þau vilja (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Þegar rannsóknir með börnum eru gerðar þarf að afla upplýsinga þriðja 

aðila sem er í flestum tilvikum foreldrar og þeir ákveða hvort börnin hafa val 

um að taka þátt eða ekki. Þegar leita á samþykkis barna er alltaf álitamál hvort 

um raunverulegt samþykki sé að ræða. Rannsakandinn þarf að átta sig á að þótt 

börnin hafi samþykkt þátttöku getur látbragð og óyrt viðbrögð gefið til kynna 

raunverulega skoðun þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2006).  
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Í rannsóknum með börnum snýst trúnaður um að tryggja að ekki sé hægt að 

bera kennsl á þátttakendur í skýrslum og kynningum á verkefninu. Markmið 

rannsókna með börnum er að stuðla að velferð þeirra, beint eða óbeint, í nútíð 

eða ókominni framtíð. Rannsóknir með börnum geta ekki einungis veitt 

upplýsingar, sem koma einstaklingum og skólastarfi til góða, heldur einnig lagt 

sitt af mörkum til stefnumörkunar og rannsókna í málefnum barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006). 

Í rannsókninni talaði ég við elstu börnin og útskýrði fyrir þeim hvað ég ætlaði 

að gera við myndir og skriflegar skráningar um leik þeirra. Ég reyndi einnig að 

útskýra á skiljanlegu máli fyrir þeim hvernig ég hyggðist nota niðurstöðurnar. 

Þau samþykktu öll að ég notaði ljósmyndir, hljóðupptökur og myndbönd af þeim 

og einnig að ég skrifaði niður lýsingu á leik þeirra til þess að nota í ritgerð í 

skólanum mínum.  

3.7 Leyfi 

Formlegt leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá leikskólastjóra í leikskólanum 

Brákarborg í Reykjavík (sjá viðauka 4). Skrifleg leyfi fengust hjá Menntasviði 

Reykjavíkurborgar (sjá viðauka 5) og kennarar leikskólans gáfu rannsakanda 

skrifleg leyfi sín til að nota í rannsóknina öll gögn sem þeir öfluðu (sjá viðauka 

6). Einnig var haft samband við foreldra barnanna í leikskólanum, rannsóknin 

kynnt fyrir þeim og óskað eftir þátttöku barna þeirra. Foreldrar gáfu skriflegt 

leyfi til að börn þeirra tækju þátt í rannsókninni (sjá viðauka 7). Foreldrar 

fengu afhentan upplýsingatexta vegna þátttöku í rannsókninni sem var 

undirritaður af rannsakanda.  

Með tilliti til siðferðilegra álitamála í rannsóknum var nöfnum barnanna 

breytt í rannsókninni og ekki er gefið til kynna um hvaða kennara er að 

ræða þar sem það á við.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Markmið rann-

sóknarinnar var að skoða hvað gerðist í leik barna með einingakubba þegar 

kennarar dýpkuðu hjá sér þekkingu á hugmyndafræðinni sem liggur að baki 

þeirra. Auk þess var ætlunin að kanna áhrif samfélagslegra þátta á leik og námi 

barna með einingakubbana. Dregin verða fram þemu sem fram komu í 

fjölbreyttum skráningum kennaranna og á fundum með þeim. Leitast verður 

við að svara meginrannsóknarspurningunni og sýnt fram á með dæmum 

hvernig leikur barnanna með einingakubbana þróaðist. Einnig verður hlutverki 

kennaranna og þróun kennsluhátta þeirra í að tengja reynslu barnanna við sam-

félagið utan leikskólans gerð skil. Dæmin, sem tekin verða, tengjast á margvís-

legan hátt reynslu barnanna af samfélaginu sem þau búa í og auk þess þáttum 

sem kennararnir lögðu áherslu á veturinn 2008 – 2009. Dæmin eiga það 

sammerkt að gefa innsýn í það nám sem farið hefur fram í gegnum leik 

barnanna, vettvangsferðir og umræður með barnahópi og kennurum. Jafnframt 

verður gerð grein fyrir upplifun kennaranna, annars vegar af leik og námi 

barnanna og hins vegar þróun þeirra eigin kennsluhátta.  

4.1 Leikur barnanna 

Hér verður námsumhverfi barnanna lýst bæði inni í leikskólanum, á 

leikskólalóðinni og utan hennar.  

4.2 Námsumhverfi inni 

Námsumhverfi yngri barnanna 

Í byrjun haustannar ársins 2008 hófst markviss kubbaleikur á öllum deildum einu 

sinni í viku hjá hverjum barnahópi með kennara þeirra og rannsakanda. Fyrir 

utan það voru kubbarnir einn helsti efniviðurinn sem börnin höfðu aðgang að á 

hverjum degi. Framkvæmd rannsóknarinnar á yngstu deildinni var svolítið 

frábrugðin eldri deildunum tveimur þar sem kubbarnir voru í boði alla daga 

vikunnar. Á meðan aðlögun yngstu barnanna stóð yfir í byrjun hausts voru 

kubbarnir aðeins í boði einu sinni í viku fyrir hvern hóp með kennara og 

rannsakanda. Þegar aðlögun var lokið höfðu yngstu börnin einnig aðgang að 

kubbunum eins og öðrum efniviði á deildinni. Þá færðu þau sig gjarnan á milli 

svæða og efniviðar þar sem leikur og athafnir á hverjum stað réðst af úthaldi 

þeirra. Vinnan með yngstu börnunum fól það í sér að foreldrar þeirra komu með 

fjölskyldumyndir að heiman sem héngu uppi á vegg í augnhæð þeirra. Þar gátu 

börnin skoðað þær og töluðu gjarnan um þær sín á milli og við kennarana. Auk 
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þess var farið með börnin í heimsóknir innan leikskólans. Á Álfheimum hjá 

þriggja til fjögurra ára börnunum héngu myndir af húsunum þeirra sem gaf 

kennurum og börnum tækifæri til að ræða saman, annars vegar um samanburð: 

hverjir búa í eins húsum? – og hins vegar um mismun: hvað er ólíkt? Inn í þá 

umfjöllun fléttuðust gjarnan samræður um það sem fjölskyldur barnanna áttu 

hugsanlega sameiginlegt svo sem fjölskyldugerðir og hvort hefðir og venjur 

væru ólíkar hjá þeim. 

Námsumhverfi eldri barnanna 

Kennarar sköpuðu hvetjandi námsumhverfi sem hafði að geyma – ásamt 

einingakubbunum, tréverum og litlum lituðum teningum – gott úrval af viðbótar-

efniviði. Má þar nefna pappír og liti, efnisbúta, teppabúta, korktappa, leggi, tölur, 

garn og ýmislegt fleira til sköpunar sem líklegt er að leiði til lausnaleitar hjá 

þeim. Áhersla var lögð á að börnin öðluðust aukið úthald í leiknum og fljótlega 

eftir áramót voru þau tilbúin til að láta byggingar sínar standa á milli leiktíma. 

Smám saman fóru þau að taka upp þráðinn í sama leik með sömu byggingar og 

frá var horfið í leiktímanum á undan og það þýddi að samfella eða framhald 

skapaðist í leik barnanna. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-1 Kubbarnir í Glaðheimum 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-2 Frágangur í Glaðheimum

Eftir áramót kom í ljós að úthald barnanna hafði aukist og þau þurftu 

lengri tíma fyrir kubbaleik sinn. Tíminn, sem þeim stóð til boða, var ekki 

nægur fyrir þau og þau voru ekki tilbúin að hætta leik sínum þegar 

leiktíminn var liðinn. Þeim var því gefinn kostur á að láta byggingar standa 

í tvo daga til að byrja með en smátt og smátt var sá tími lengdur með áhuga 

og þarfir barnanna að leiðarljósi. Til þess að fá aukið gólfrými og 

möguleika á að lengja leiktíma barnanna enn frekar var ráðist í talsverðar 

tilfærslur innanhúss. Heppilegasta rýmið sem við höfðum undir 

einingakubbana var salur hússins, Glaðheimar, og voru kubbarnir færðir 

þangað í lok febrúar. Börnin fengu þá tækifæri til að láta byggingarnar 

standa í allt að fjóra til fimm daga til þess að geta haldið áfram að þróa þær 

og leik sinn án utanaðkomandi truflunar. Kennararnir lögðu áherslu á að 

gera ritmálið sýnilegt fyrir börnin og í umræðum fyrir kubbaleikinn 
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skrifuðu þeir á töflu nöfn barnanna og hugmyndir þeirra að byggingum sem 

þau vildu vinna að. 

4.3 Námsumhverfi úti 

Námsumhverfi yngri barnanna 

Áhersla var lögð á að yngstu börnin kynntust garðinum kring um 

leikskólann framan af vetri og vorið 2009 fóru kennarar þeirra að fara með 

þau í stuttar ferðir um næsta nágrenni leikskólans. 

Haustið 2008 fóru kennarar þriggja til fjögurra ára barnanna í ferðir með 

þau til þess að þau gætu tekið myndir af húsum sínum sem hengdar voru 

upp á deildinni þeirra. Í þeim tilfellum, sem börnin bjuggu utan nágrennis 

leikskólans, var farið í ferðir með strætisvögnum til þess að skoða húsin og 

ljósmynda þau. Auk þessara ferða var farið með börnin í styttri 

vettvangsferðir í nágrenni leikskólans og má þar helst nefna Laugardalinn. 

Námsumhverfi eldri barnanna 

Veturinn 2007 – 2008, áður en samfélagsleg tenging í einingakubba-vinnunni 

hófst, byrjuðu kennararnir að undirbúa fjögurra til fimm ára börnin (sem voru 

elstu börnin veturinn sem rannsóknin fór fram). Það var gert með vettvangs-

ferðum að húsum þeirra og umræður áttu sér stað um mismunandi húsagerðir og 

ólík heimili barnanna. Börnin tóku myndir af húsunum sínum sem hengdar voru 

upp á vegg á deildinni þeirra. Þegar þau fluttu á elstu deildina fylgdu myndirnar 

þeim en þá var byrjað að byggja upp grunn fyrir markvissa tengingu barnanna 

við samfélagið sem var svo innleidd í nám þeirra veturinn eftir.  

Val kennara elstu barnanna á námsumhverfi og viðfangsefnum markaðist af 

áhuga barnanna sjálfra og það leiddi kennarana áfram í að skapa aðstæður fyrir 

menntandi upplifun og reynslu fyrir börnin. Það gerðu þeir með því að þjálfa sig 

í umræðum og spurningum. Farið var í vettvangsferðir um nágrennið og athygli 

barnanna var vakin á byggingum og hlutverkum þeirra. Þegar leið á veturinn 

voru vettvangsferðir tengdar enn frekar við kubbaleik barnanna með umræðum 

og spurningum kennara og þess var gætt að áhugi barnanna réði för. 

4.4 Þróun leiksins 

Hér verður fjallað um þróun leiks hjá börnunum. Með því að hlusta á 

yngstu börnin fengu kennarar mynd af því sem þau voru að hugsa og gera í 

byggingarleiknum. Eftir því sem börnin voru eldri þeim mun fjölbreyttari 

varð birtingarmynd hugmynda þeirra í leiknum og byggingunum og varð þá 

augljósara að þau voru að tákna eitthvað sem hafði merkingu fyrir þau. 

Byggingar þeirra og samskipti fóru þá að taka á sig margbreytilegri myndir. 
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Dvergheimar, eins til tveggja ára börn  

Í byrjun hausts 2008 einkenndust kubbabyggingar yngstu barnanna af einföldum 

röðum og stöflum og börnin notuðu fá kubbaform í einu. Byggingar barnanna 

gáfu yfirleitt ekki mynd af því sem þau voru að byggja þar sem þær einkenndust 

oftast af láréttum og/eða lóðréttum röðum kubba. Áhugi barnanna á því að prófa 

sig áfram og uppgötva hvað þau gætu gert með kubbana jókst þó smám saman. 

Börnin þurftu sinn tíma til að koma auga á áskorunina sem felst í að prófa 

kubbana og undrast útkomuna úr ferlinu: Get ég sett kubb hérna? Af hverju detta 

þeir? osfrv. Í byrjun var úthaldið í leiknum hjá þeim um 10 – 20 mínútur og þau 

léku sér aðallega ein án þess að skipta sér mikið hvert af öðru. Börnin 

handfjötluðu kubbana og settu þá aftur á sinn stað í hillurnar sem voru merktar 

með formum kubbanna. Í frágangi kubbanna upplifðu börnin og skynjuðu form 

kubbanna og þeirra tákna sem stóðu fyrir þá í hillunum. Þau sýndu mismunandi 

tilburði því sum barnanna rötuðu strax með kubbana á réttan stað í hillunum á 

meðan önnur börn létu kubbana í hillurnar óháð því hvar þeir áttu að vera. Öllum 

börnunum fór fram hvað þetta varðar og algengt var að þau börn, sem voru 

örugg um hvar kubbarnir áttu sér stað, leiðbeindu þeim sem voru óörugg.  

Orðaforði og hugtakanotkun 

Smám saman fóru börnin að taka upp orð og hugtök sem kennararnir settu á 

athafnir þeirra og dæmi um það má nefna að í byrjun hrundu byggingarnar 

iðulega hjá þeim. Kennararnir notuðu þá orð eins og „varlega“ til þess að hvetja 

þau til að passa sig á að kubbarnir dyttu ekki á þau. Börnin voru fljót að grípa orð 

kennaranna og skemmtilegt dæmi um það er að tvær stúlkur tóku orðið „upp á 

sína arma“, hvor í sinni útgáfu;  önnur þeirra sagði „valleija“ en hin „vallela“. Af 

þessu má sjá að börnin útfærðu á sinn hátt það sem þau heyrðu í umhverfi sínu 

og smám saman urðu orðin skiljanlegri hjá þeim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-3 Valleija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-4 Vallela
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Í byrjun vetrar var orðaforði 

flestra barnanna takmarkaður 

við tveggja til þriggja orða 

setningar sem gáfu til kynna 

það sem þau voru að hugsa á 

meðan þau byggðu en „hús“ var 

meðal þeirra orða sem þau 

notuðu oft á meðan þau 

byggðu. Dæmi um það má 

nefna að ein af stelpunum 

staflaði stórum sívalningum 

hvern ofan á annan og talaði um 

að hún væri að „bygga hús“. Kubbarnir hrundu, 

hún endurgerði bygginguna með hjálp vinar 

síns og sagði: „Dótt hús“. Þá tók hún 

sívalningana niður og raðaði þeim endurtekið í 

hring með einn sívalning inni í. Á meðan á 

ferlinu stóð talaði hún við sjálfa sig: „Dótt gaga 

– lídil gaga – dótt hús – lídil gaga – passa si 

húsið“ (stór kaka –  lítil kaka – stórt hús – lítið 

hús – passa húsið). Á myndunum má sjá lítið 

brot af því sem yngstu börnin spreyttu sig á 

fyrstu mánuði leikskólagöngu sinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-5 Fyrsti kubbaleikurinn 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-6 Glaður snillingur

Eftir því sem á veturinn leið fóru börnin að byggja flóknari byggingar 

sem samanstóðu af fleiri kubbum en áður og þau notuðu í auknum mæli öll 

kubbaformin sem þau höfðu aðgang að. Samskipti barnanna jukust talsvert 

og þau fóru að byggja og leika meira saman. Jafnframt lengdist sá tími sem 

börnin entust í kubbaleiknum og þau notuðu reynsluna sem þau bjuggu að í 

leiknum. Dæmi um þetta er Jón sem hafði byggt um stund og raðaði svo 

nokkrum grunnkubbum lóðréttum. Eftirfarandi samskipti áttu sér stað á 

milli Jóns og Rósu og annar af tveimur kennurum barnanna skráði: 

„Byggja bíl mamma pabbi“. Kennarinn endurtekur: „Ertu að 

byggja bílinn þeirra mömmu og pabba?“. Jón segir brosandi: „Já“. 

Rósa kemur til Jóns og byggingarnar þeirra tengjast. Jón segir: „Bíl 

pabba“. Rósa segir: „Sjáðu bílinn minn“. Jón bætir við: „Sjáðu 

mamma pabbi bíl“. Rósa segir: „Þetta er pabba bíll líka“. Jón 

heldur áfram að byggja og endurtekur aftur og aftur: „mömmu og 

pabba bíl“.  
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Annað dæmi um samskipti barnanna í kubbaleiknum, sem tengist þeim 

veruleika sem þau þekkja, er eftirfarandi.  

Dagný og Tómas taka kubba og raða þeim og kennarinn spyr: 

„Hvað ertu að byggja, Dagný?“ Dagný svarar: „Svona stórt, 

svona borð“. Kennari spyr Tómas hvað hann sé að byggja og 

hann svarar: „Stól“. Dagný segir: „Ég líka byggja stól“. Þá segir 

Tómas: „Nei, þú byggja borð“. Hann færir kubbana sína til 

Dagnýjar og þau byggja saman „stórt sem er að detta“. Skömmu 

seinna tekur Tómas stóra kubba sem Dagný hjálpar honum að 

byggja með. Þau hlæja saman og segja „passa sig“. Jónas slæst í 

hópinn og byggir vegg með þeim. Kennarinn spyr: „Hvað getið 

þið gert svo veggurinn detti ekki?“. Þá svarar Tómas: „Passa sig“.  

Fjölbreytt hugtakanotkun fór fram hjá börnunum í kubbaleiknum bæði 

vegna hönnunar kubbanna og notkunar barnanna á þeim. Þau heyrðust gjarnan 

nota hugtök í leiknum eins og inn í, ofan á, yfir, undir, þungt og stórt.  

Stór sumarbústaður, teppi, koddi, bíll og pylsur 

Í byrjun vors átti eftirfarandi leikur sér stað á milli tveggja stelpna þar sem 

ímyndunaraflið er sannarlega með í för og kubbarnir fá margs konar merkingu.  

Hrefna byggði „stóran sumarbústað“ sem breyttist skömmu seinna 

í rúm. Tinna kom og hjálpaði henni og sumarbústaðurinn breyttist í 

bíl. Þær voru pabbi og mamma og keyrðu til að kaupa nammi. Þær 

lögðust á kubbana og sögðu: „teppi liggja“ og „koddi“. Hrefna setti 

stóran kubb yfir sig og sagði: „Breiða yfir“. Eftir það breyttust 

kubbarnir í pylsur sem þær gáfu bangsa. Síðan fóru þær aftur að 

„byggja stórt hús“ og að sofa.  

Myndirnar, sem fylgja sögunni hér að ofan, lýsa ferlinu sem átti sér stað hjá 

stelpunum.

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-7  

Sumarbústaður 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-8 Bíll 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-9 Sæng og koddi 
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Sund og húsdýragarður 

Orðaforði barnanna jókst og sífellt heyrðust þau bæta við nýjum orðum í 

leiknum. Undir lok verkefnisins mátti heyra 2ja ára börn gefa til kynna, 

með lengri setningum sem innihéldu orð sem þau höfðu ekki heyrst nota 

áður, það sem þau voru að byggja eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

Snorri: „Á ég að gera sund, ég er búin að gera krana?“. Signý 

kom og hjálpaði honum og spurði: „Hvar er sundið?“ og segir 

svo við Jón: „Jón, passaðu þig þetta er hættulegt“. 

Tvær af stelpunum byggðu saman húsdýragarð og önnur sagði við 

hina: „Arna, erum við ekki snillingar að byggja húsdýragarð?“ 

Börnin sýndu vel að þau notuðu sínar lausnir á ýmsum vandamálum 

sem upp komu hjá þeim. Tvö af börnunum byggðu hús sem hrundi og 

kennarinn spurði hvort þau gætu látið húsið sitt standa eins og húsið hans 

Jóns. Þau byggðu húsið sitt á annan hátt en Jón gerði því þau tóku það til 

bragðs að færa kubbana sína út í horn og röðuðu þeim lárétt í einfalda röð á 

gólfið. Þannig gátu þeir ekki dottið. 

Álfheimar og Græni hópur, þriggja til fjögurra ára börn 

Einingakubbarnir voru vel nýttir í Álfheimum allan veturinn frá því 

snemma á morgnana þangað til börnin fóru heim í dagslok. Einn hópur 

þriggja til fjögurra ára barna, Græni hópur, hafði sitt heimasvæði með elstu 

börnunum á Jötunheimum. Þau fengu aðgang að kubbum hjá jafnöldrum 

sínum í Álfheimum eftir að kubbarnir á deild elstu barnanna voru færðir í 

salinn en nánar verður sagt frá því hér á eftir.  

Skipasund  

Framan af vetri voru þriggja til fjögurra ára börnin upptekin við að gera 

tilraunir með formin og byggingarlist (arkitektúr) og byggingar sem voru 

ekki endilega táknrænar fyrir eitthvað ákveðið. Börnin skoðuðu myndirnar 

af húsunum sínum sem voru gerðar sýnilegar fyrir þeim en þó tengdu þau 

yfirleitt ekki byggingar sínar við myndirnar, umræður um þær eða annað úr 

vettvangsferðum sínum fyrr en undir vorið þótt spjallað hafi verið um þær 

áður en kubbaleikur hófst. Þó var undantekning á því en einn af 

drengjunum átti heima í Skipasundi. Hann byggði fjölmörg hús af ýmsum 

gerðum af og til frá því í desember og fram á vor og kallaði þau öll 

Skipasund. Um miðjan vetur spruttu upp hjá börnunum magnaðar 

byggingar sem reyndu mjög á stöðugleika, jafnvægi og burðarþol. Dæmi 

um það má sjá hér fyrir neðan.  
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Mynd 4-10 Kjarkur 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-11 Dýragarður og 

Lögguhús 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-12 Áræðni

Byggingarnar barnanna voru oft byggðar undir áhrifum frá ævintýrum, 

sögum, leikritum og bíómyndum og þau byggðu til dæmis dreka, 

fuglahræðu til að hræða í burtu fugla, vélmenni, Batman-þyrlu, hundahús, 

flottustu höll í heimi og kastalar voru vinsælir. Inn á milli byggðu þau 

byggingar sem voru bundnar við það sem stendur þeim næst eins og „húsið 

okkars“, rúm til að leggjast í, gangstétt og bíla. Margar af byggingunum 

voru samhverfar en vegna uppbyggingar kubbanna hafa þeir gjarnan 

hvetjandi áhrif á að börnin byggi á þann hátt.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-13 Lítill kastali

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-14 Stór kastali 

Eftir því sem leið á rannsóknina jókst úthaldið í leik barnanna til mikilla 

muna en þau notuðu æ lengri tíma til byggingarleiksins. Samleikur þeirra 

varð einnig meira áberandi þar sem þau sóttust oftar eftir því að leika hvert 

með öðru og í samvinnu hvert við annað. Kennurum ber saman um að þau 

hafi verið orðin mjög snjöll í samskiptum við hvert annað, þau hafi lagt sig 

fram við að leysa ágreining, sem upp kom hjá þeim, á þann hátt að enginn 

bar skarðan hlut frá borði og allir voru sáttir. 

Frönskusveit  

Þegar leið á veturinn fóru byggingar, sem börnin þekktu, að verða meira 

áberandi og kennararnir styrktust í umræðum við börnin um samfélagið. 
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Stuttu eftir áramót byggðu nokkur af börnunum dýrahús og fjölskylduhús 

sem „strákurinn og stelpan“ bjuggu í.  

Fyrir næsta kubbaleik viku seinna ræddi 

kennarinn við þau um fjölskyldur þeirra og 

heimilin: hvernig húsum þau ættu heima í og 

hverjir byggju þar. Eftir þær umræður byggði 

ein stelpan „hús fyrir alla“, með trampólíni, 

rennibraut og sandkassa fyrir utan og hún 

notaði litla litaða teninga sem hún hafði fyrir 

börn sem léku sér í rennibrautinni. Stuttu 

seinna fór hópurinn í gönguferð um hverfið 

og skoðaði Langholtsskóla. Samræðurnar 

snerust um það hvernig skólinn hefði komist 

þangað, að hann hafi ekki verið fluttur 

þangað í heilu lagi heldur að hann  hafi verið 

byggður. Þá sagði Lauga að það væri líka 

hægt að byggja hús úr einingakubbunum.  

Þegar heim kom byggði hún hús sem hún kallaði Frönskusveit en það var 

sumarhús sem amma hennar og afi áttu í Frakklandi og hún hefur heimsótt.  

Í húsinu hafði Lauga hurð, sjónvarp, þak, sundlaug, skraut, stökkbretti, sem 

átti að hlaupa af ofan í sundlaugina, og stiga. Gera má ráð fyrir að í þessu 

námsferli hafi ígrunduð hugsun átt sér stað þegar Lauga notaði reynslu sína og 

ímyndunarafl til að máta við útfærslu sína á Frönskusveitinni og komast að 

niðurstöðu um hönnun og útlit byggingarinnar  

Ríflega mánuði seinna snerust áhugi og umræður sömu barna við 

kennara þeirra um það hvernig húsin verða til og þau bjuggu yfir margs 

konar vitneskju um það. Þau vissu að smiðir smíða húsin og til þess þarf 

spýtur og verkfæri eins og hamar, nagla, steypu, steypubíla og krana til 

þess að hífa steypuna upp. Seinna var einnig rætt um hús sem enginn býr í 

og ýmsar hugmyndir um það skutu upp kollinum. Börnin voru viss um að 

enginn byggi í skólum, leikskólum, íþróttahúsi, búð, kirkju, læknastöðinni, 

slökkvistöð og fimleikahúsi. Í framhaldi af þessum umræðum fóru börnin 

að byggja búðir, sundlaug, lögguhús og dýragarð og húsin þeirra sáust 

sífellt oftar á kubbasvæðinu. 

Ömmu Sillu stafur 

Í niðurstöðunum mátti sjá að börnin gerðu einnig ýmsar skemmtilegar 

tilraunir. Þau voru byrjuð að fikra sig áfram í bókstafagerð með kubbana og 

má segja að þau hafi verið að stíga sín fyrstu skref í æfingum með ritmálið.  

Mynd 4-15 Frönsku sveit  
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Mynd 4-16 Hús fyrir alla 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-17 Ömmu Sillu stafur

Augljóst var að Dóra þekkti vel staf ömmu sinnar. „Ömmu Sillu stafur“ 

var gott dæmi um skemmtilega útfærslu hjá Dóru og hún vakti athygli 

viðstaddra. Hönnun bókstafsins bar vott um fagurskyn barnsins en auk þess 

frjótt hugmyndaflug. Þess má geta að hönnun eins og „ömmu Sillu stafur“ 

er langt frá því að vera einfalt verk í framkvæmd fyrir barnið. 

Í Græna hópi voru þriggja og fjögurra ára börnin í leikskólanum en þau 

áttu að hluta til samleið með elstu börnunum því þau voru á sömu deild og 

fengu því mörg tækifæri til að fylgjast með leik þeirra og læra af þeim. 

Seinnihluta vetrar einkenndust byggingar barnanna í Græna hópi af ótal 

hlutum sem er að finna í samfélagi okkar. Þar má nefna lögreglustöðvar, 

ísbúðir, bensínstöðvar, dýraspítala, Herjólf og Hallgrímskirkju.  

Sjúkrahús og sjúkrabílar 

Þær byggingar, sem nutu mestrar hylli hjá börnunum, voru sjúkrahús og 

sjúkrabílar fyrir þá sem eru dánir og lasnir og kom leikur í kringum slíkar 

byggingar oftast upp hjá börnunum á vorönninni. Hlutverkaleikurinn 

blómstraði hjá þeim alveg frá því stuttu eftir áramót. Það einkenndi 

samskipti barnanna í hópnum að þau sýndu tilburði til að leysa saman 

vandamál sem upp komu hjá þeim og hjálpuðust að við byggingar hvers 

annars. Börnin voru afar úrræðagóð að koma sér saman um framvindu leiks 

og bygginga og snjöll að koma með tillögur og hugmyndir hvert fyrir 

annað. Samvinna þeirra var góð og dæmi um þetta er þegar börnin byggðu 

sjúkrarúm þar sem tilraunir og umræður fóru fram um hönnun þess til þess 

að sjúklingurinn nyti skjóls en gæti samt talað við fólk um leið. Þau röðuðu 

kubbunum í kringum rúmið og ofan á það. Lítilsháttar ágreiningur varð 

þegar einn drengurinn vildi setja kubb fyrir ofan höfuðið á sjúklingnum því 

hann gæti bara litið til hliðar til að tala. Tvö af börnunum vildu frekar að 

sjúklingurinn gæti litið upp í loft og talað. Börnin komust að niðurstöðu 

sem þau voru öll sátt við en hún var fólgin í því að raða kubbum ofan á 

hliðar rúmsins en að höfði sjúklingsins svo hann gæti litið upp og talað; svo 

var einn kubbur látinn fyrir ofan rúmgaflinn án þess að hylja sjúklinginn 
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alveg. Þannig sköpuðu þau sameiginlega sína merkingu á því hvernig 

sjúkrarúm getur verið til þess að sjúklingur hafi það gott og geti líka átt í 

samskiptum við aðra þegar hann er veikur. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-18 Sjúkrabílar með 

sjúklinga

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-19 Sjúkrabílar útbúnir

Börnin klæddu tréverurnar gjarnan í föt og festu á þær hár sem búið var 

til úr pappír, garni eða efnisbútum. Hér fyrir neðan má sjá stelpu á fimmta 

ári stíga sín fyrstu skref í að hanna föt sem hún klæddi kallinn sinn í og hér 

reyndi mikið á fínhreyfingar. Einbeitingin og ánægjan leynir sér ekki.  

 

 

 

 

 

Mynd 4-20 Einbeitt 

 

 

 

 

 

Mynd 4-21 Natin 

 

 

 

 

 

Mynd 4-22 Stolt

Jötunheimar, fimm til sex ára börn 

Á haustönninni einkenndist leikur elstu barnanna af byggingum og hlutum sem 

þau þekkja best og höfðu mestan áhuga á í hvert sinn. Þar má nefna húsin þeirra, 

spítala, dýragarða, jólalega sveit, fótboltavelli, kirkjugarða, fiskabúr, sem fyllt var 

af teiknuðum pappírsfiskum, og fangelsi sem sum af börnunum voru upptekin af 

öðru hverju í vetur. Líkt og yngri börnin voru þau talsvert upptekin af hetjum úr 

ævintýrum og byggingar, sem tengja má sjónvarpsefni og tölvuleikjum: virki og 

vindubrú, kastalar, hallir, leynigöng og konungssveit voru áberandi. Hjá 

strákunum var um tíma vinsælt að byggja rennibrautir sem þeir létu sívalninga 

rúlla niður eftir. Hjá stelpunum voru byggingar og leikir, sem tengdust vinsælum 

leikritum eða sjónvarpsefni og bíómyndum, algengt umfjöllunarefni og nægir 

þar að nefna leikritin Gosa og Skilaboðaskjóðuna og kvikmyndina Mamma Mia. 

Talsverðum tíma var varið í að æfa sig að klippa efnisbúta, teikna og lita á pappír 
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til að nota sem föt, andlit og hár á fólkið og vefja utan um það garni til að festa 

fötin á það. Öll þessi vinna var góð þjálfun í fínhreyfingum hjá börnunum.  

Kirkjugarðsleikur 

Börnin unnu úr reynslu sinn á fjölbreyttan og áhrifaríkan hátt og notuðu 

ímyndunaraflið óspart eins og eftirfarandi dæmi sýnir: 

Halla stendur við byggingu, sem hún byggði, og segir: „Þetta 

er kirkjugarður. Það voru fullt af margir dauðir hjá okkars. 

Frænka okkar var dauð. Hérna stendur amma dauð, hérna 

stendur frænka dauð, hérna stendur afi dauð, hérna stendur 

pabbi dauð. Mammokkar var eina sem var ekki dauð“. Tóta 

teiknar töluna 5 á blátt blað og klippir út af því að stelpan, sem 

dó, var 5 ára. Kolla teiknar töluna 100 á blátt blað af því að afi 

hennar, sem dó, var 100 ára. Systirin sem dó var 10 ára og þær 

bæta við fleiri miðum sem þær setja fyrir framan leiðin í 

kirkjugarðinum. Þær skrifa 1000 á nokkra hvíta miða og setja 

fyrir framan bláu miðana. 

Eftir kubbaleikinn settist kennari stelpnanna niður með barnahópnum og 

spurði þær út í leikinn þar sem fram kom að öll börnin þekktu einhvern sem 

hefur dáið. Stelpurnar gáfu skýringu á númeruðu miðunum fyrir framan 

leiðin. Afinn var 100 ára, systirin var 10 ára, frænkan var 45 ára og pabbinn 

50 ára þegar þau dóu. Hvítu miðarnir sem á var skrifað 1000 voru peningar 

sem þau misstu á leiðinni þegar þau voru að deyja, afinn, frænkan, pabbinn 

og systirin. Kolla sagðist hafa séð leiði afa síns í sveitinni og þar stóð hvað 

hann var gamall (innsk. fæðingardagur og dánardagur). Í umræðunum kom 

fram að börnin vissu að fólk deyr þegar bílar keyra á það og öll fjölskyldan 

í leik stelpnanna dó, af því að það voru svo margir bílar að keyra á götunum 

og keyrði á alla nema mömmuna. Þau vissu líka að þegar fólk deyr fer það í 

kistu og niður í jörðina. Tveim vikum seinna byggðu Kolla og Tóta 

Langholtskirkju og Kolla sagði aðspurð að það væri fáni utan á 

Langholtskirkju og bjöllurnar væru líka fyrir utan kirkjuna. Kennarinn 

spurði hana hvers vegna fáninn væri hálfur; þá svaraði Kolla: „Af því að 

það er verið að jarða mann og svo fer hann ofan í jörðina.“ Þess má geta að 

Kolla og Halla eru systur og það kom einnig fram í umræðum að þær höfðu 

farið með foreldrum sínum að gröf afa síns í sveitinni. Hérna voru 

stelpurnar að tákna þá reynslu og þekkingu sem þær höfðu um dauðann. 

Þær sköpuðu merkingu með því að nota kubba fyrir leiði í kirkjugarðinum 

og bjuggu til miða með tölustöfum sem táknuðu fæðingar- og dánardaga 

þeirra sem dánir voru. 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-23 Leiði 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-24 Kirkjugarðurinn 

Að merkja byggingar 

Börnin fóru að sýna tilburði til að merkja byggingarnar sínar fyrir áramót. Í 

fyrstu voru merkingarnar ekki tengdar samfélaginu enda voru markvissar 

umræður með börnunum um samfélagið ekki byrjaðar. Addi og Kristján 

byggðu saman byggingu og fóru í einhvers konar riddaraleik í kring um hana. 

Addi fór til kennarans síns og bað hana um að skrifa á blað fyrir sig því hann 

ætlaði að merkja bygginguna sína. Kennarinn spurði hvort hún ætti að skrifa á 

blaðið hans eða annað blað sem hann gæti hermt eftir á sitt blað. Hann valdi að 

herma eftir henni og skrifaði sjálfur á sitt blað eftir að hafa fylgst með kennara 

sínum draga fram stafina í orðunum sem hann vildi að hún skrifaði: 

Riddararnir búa hérna. Þá klippti Addi blaðið til þannig að það passaði á einn 

af kubbunum í byggingunni sem hann ætlaði að merkja og límdi það á kubbinn 

með málningalímbandi.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-25 Mælt 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-26 Bitið 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-27 Límt 

Að þessu loknu kom Addi kubbnum fyrir ofan á byggingunni og skreytti 

hana betur. Kristján og hin börnin í hópnum fylgdust andaktug með og 

hrifust. Þetta ferli hafði þau áhrif að sum barnanna fóru að merkja sínar 

byggingar. 

Mánuði seinna, eftir að umræður um samfélagið höfðu átt sér stað, 

byggði Addi verslunina Bónus. Hann lét Steina, félaga sinn, vita að hægt væri 



 

72 

að kaupa hjá sér hamborgarasósu, kjöt og tómata. Í umræðum við kennarann 

sinn ákvað Addi að búa til merki á Bónus þar sem átti að standa opið 1 – 5. Í 

þetta sinn skrifaði hann bókstafina á miða jafnóðum og kennarinn hans 

myndaði orðið þannig að hljóð stafanna heyrðist skýrt. Tölustafina var Addi 

öruggur með án aðstoðar. Á miðanum stóð: Oipð 1 – 5.  

 

 

 

 

Mynd 4-28 Lagað 

 

 

 

 

Mynd 4-29 Merkt 

 

 

 

 

Mynd 4-30 Tilbúið 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-31 Skrifað 

 

 

 

 

 

Mynd 4-32 Klippt 

 

 

 

 

 

Mynd 4-33 Búið að líma

Samfélagið 

Í janúar byrjuðu kennararnir að varpa spurningum til barnanna og skapa 

umræður um það sem fjölskyldur þurfa til að komast af. Þeir sögðu 

börnunum að við ætluðum ekki að leika með hetjur úr teiknimyndum og 

tölvum heldur ætluðum við nú að skoða það sem væri til í alvörunni. 

Kennarar tengdu umræðuna byggingum sem börnin höfðu verið að byggja 

fram að jólum og áttu sér stoð í samfélaginu. Það stóð ekki á svörum 

barnanna: við þurfum heimili, föt, hjarta, sál og mat, vatn, mjólk og margt 

fleira. Í framhaldi af því var farið í vettvangsferðir og áhugi barnanna réði 

ákvörðunum um hvert skyldi halda. Í upphafi var kannað hvar væri 

hugsanlega hægt að kaupa mat og föt. Börnin voru vel að sér og vissu hvert 

væri hægt að fara svo byrjað var á að skoða nærliggjandi verslanir og 

verslunarkjarna.  

Næstu vikurnar spruttu upp hinar ýmsu byggingar hjá börnunum sem 

táknuðu byggingar sem er að finna í borginni okkar. Börnin byggðu Bónus 

og notuðu trésvín til að merkja bygginguna, teiknuðu kjöt, hamborgara, 

gulrætur og hamborgarasósu á pappír sem þau klipptu út og komu 

haganlega fyrir í búðinni og hægt var að kaupa. Dýragarður, sem allir máttu 

heimsækja, reis og daginn eftir var hann merktur með miða sem á stóð 
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annað hvort opið eða lokað eftir því sem við átti. Þannig gátu allir fylgst 

með opnunartíma dýragarðsins. Börnin byggðu gjarnan húsin sem þau áttu 

heima í og í einu þeirra var eldaður kjúklingur. Til þess að hægt væri að 

fara út í búð var ákveðið að byggja Bónus við hlið hússins og við hliðina á 

Bónus var byggt listasafn en á þessum tíma höfðu börnin nýlega farið í ferð 

á Kjarvalsstaði. Börnin bjuggu til sínar eigin reglur sem félagar þeirra 

lærðu að fara eftir.  

Á Listasafnið sitt hafði Siggi fest miða sem hann hafði skrifað 

á: „bannað að snerta“. Kristján kom og spurði Sigga: „Hvað 

gerist ef maður snertir?“ Þá svaraði Siggi: „Það gerist ekki 

neitt, það bara má ekki snerta.“ 

Börnin leystu hin ýmsu vandamál sem upp komu hjá þeim. Má þar 

nefna Svenna sem fékk fína hugmynd þegar hann vantaði trékarla en þeir 

voru allir uppteknir. Þá sagði Svenni við vin sinn: „Ég nenni ekki að biðja 

um karla“ svo þeir félagar teiknuðu karla á pappír, lituðu og klipptu út til að 

nota í leiknum. 

Læknahúsið í Glæsibæ 

Eftir að kubbarnir voru fluttir í salinn má segja að þá hafi farið að myndast 

bæir og hverfi í byggingum barnanna. Þau veltu fyrir sér hvað þeim fyndist 

mikilvægt að hafa í hverfinu sínu og urðu meðvitaðri um það sem fólk þarf 

nauðsynlega á að halda.  

Mun meiri tenging skapaðist í leiknum hjá börnunum á milli 

bygginganna þar sem þau þurftu að hafa heimili, margs konar búðir, 

dýraspítala, skóla, kirkjur, spítala og fangelsi því bófar sáust á sveimi öðru 

hverju, svo og afþreyingu eins og sundlaugar og skemmtigarða. Eftir 

vettvangsferð um hverfið ákvað Steini að byggja Læknahúsið í Glæsibæ en 

hann hafði áður þurft að leita þangað til læknis með foreldrum sínum. 

Steini og félagi hans tóku á móti sjúklingum sem allir voru vafðir inn í 

límband ýmist á fótum eða höfði og lagðir í sjúkrarúm. Þar voru margir 

læknar að störfum, biðstofa með sófa og sérstakar hillur sem læknarnir 

geymdu fræðin sín í. Fræðin voru litlir svartir miðar sem voru brotnir 

saman eins og bækur. Daginn eftir áttu eftirfarandi umræður sér stað:   

Kennari: Manstu, ég var að spyrja þig í gær, Steini, áður en þið 

hættuð. Þá voruð þið að gera lítið box og fullt af svörtum miðum 

og þú sagðir mér að það væru fræðin sem læknarnir lesa. 

Steini: Já. 
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Kennari: Vitið þið eitthvað meira um þessi fræði sem 

læknarnir lesa? 

Steini: Nei. 

Kennari: Nei, veit það einhver hvernig fræði læknarnir lesa? 

Björn: Læknafræði. 

Kennari: Læknafræði, já.  

Björn: Þeir lesa svona, þú ert með hita. 

Kennari: Já, þú ert með hita. 

Björn: Og kannski svona, þú ert fótbrotinn, kannski, þú ert 

handleggsbrotinn. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-34 Læknahúsið 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-35 Fræðin í hillunum 

Vegna mikils áhuga barnanna á sjúkrahúsbyggingum og leik í tengslum 

við þær var fenginn hjúkrunarfræðingur til að heimsækja okkur. Börnin 

höfðu margar spurningar fyrir hana, þar á meðal um fræðin sem Steini hafði 

í Læknahúsinu og staðfesti hún það sem Björn vissi um fræðin. Daginn 

eftir, þegar leikurinn í Læknahúsinu hélt áfram, sagði Steini við kennarann 

sinn: „Ég stalst í risalæknabókina og hún er ekkert spennandi.“ 

Eftir heimsókn hjúkrunarfræðingsins notuðu börnin oft þá vitneskju sem 

hún færði þeim. Má þar nefna veikindi og slys, sem fólk varð fyrir í 

leiknum, og til hvaða ráða er gripið á spítalanum, einnig fjölgaði sjúkdóms-

greiningum á skjólstæðingum spítalanna. Sérstaklega voru sjúkrahús og 

hjúkrunarleikir vinsælir hjá hluta af stelpunum og var sá áhugi viðvarandi 

meiri hluta vetrarins.  

Við heimsóttum Hjálparsveit skáta þegar menn þar á bæ voru nýkomir 

úr miklum björgunarleiðangri þar sem allt fór vel. Í framhaldi af því 
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byggðu tvær af stelpunum sjúkratjald þar sem einn karl lá veikur eins og sjá 

má hér fyrir neðan.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-36 Hjálparsveit skáta 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-37 Sjúkratjaldið 

Einnig var farið á Slökkvistöðina og niður að Reykjavíkurhöfn. Ákveðið var 

að fara í ofangreindar heimsóknir vegna áhuga sem kennararnir skynjuðu hjá 

börnunum og birtist í leik þeirra. Eftir þessar ferðir byggðu börnin byggingar sem 

tengdust þessum stöðum og leikurinn einkenndist af þeirri þekkingu sem þau 

öðluðust þar. 

Græðgi, bruðl og hófsemi 

Kennararnir voru meðvitaðir um að bæta við orðaforða barnanna og tengja ný 

orð við það sem þau voru að fást við. Á tímabili voru börnin gjörn á að nota 

málningarlímbandið heldur óhóflega en það nota þau m.a. til þess að líma pappír 

á byggingar ef þau merkja þær. Börnin vöfðu límbandinu utan um veikt fólk og 

fleira í þeim dúr og notuðu allt of mikið af því. Kennararnir beindu augum þeirra 

að öðrum möguleikum og í umræðuna komu upp orð eins og græðgi, bruðl og 

hófsemi. Umræðan tengdist einnig öðrum þáttum, t.d. að skammta sér mat á 

diskinn sinn, taka bara það sem maður þarf að nota og ætlar að borða. Auk þess 

barst talið almennt að umgengni og of miklu rusli sem hent er í stað þess að nýta 

til að búa eitthvað til úr því. Kennarar barnanna skrifuðu orðin á miða og komu 

þeim fyrir á vegg þar sem börnin gátu séð hvernig orðin voru skrifuð. Þau 

tileinkuðu sér sum þessara orða og mátti heyra þau minna hvert annað á að vera 

ekki gráðug og að bruðla ekki með mat eða annað. 

Hátt verðlag 

Steini byggði Bónus sem breyttist svo í IKEA á tveimur hæðum og þar var hægt 

að kaupa ýmislegt, svo sem föt, mat, leikföng, fjallaskó og fjallahjálm. Á efri 

hæðinni var veitingastaður. Mikill búðarleikur var í gangi en kennarar barnanna 

undruðust verðlagið og fannst það frekar hátt. Sem dæmi má nefna að maturinn 

kostaði 40 milljónir en reyndar var hægt að fá buxur á 100 krónur. Kennararnir 

veltu því fyrir sér hvort þetta hafi verið áhrif frá þjóðmálaumræðunni þar sem 

tölurnar, sem heyrst hafa á öldum ljósvakans, hafa oft verið í þessum dúr. 
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Rafmagnið 

Eftirfarandi saga er dæmi um hugvit hjá börnunum þar sem samvinna og 

hjálpsemi koma einnig við sögu og hér fá börnin að kynnast af eigin raun 

hvernig hlutir virka. Í febrúarbyrjun byggði Jói sundhús og vildi hafa þar 

sundboli sem hægt væri að kaupa. Í fyrstu aðstoðaði kennarinn hann við að búa 

til sundbolina en svo bættist honum liðsauki í Lindu, vinkonu sinni, en hún 

hjálpaði honum að hanna og klippa sundbolina (sjá mynd 38). Jói kom alsæll 

og skælbrosandi til kennarans, sýndi honum sundbol á einum karlinum sínum 

og sagði: „Þetta er fullkomið hjá mér“. Sara byggði björgunarsveit og notaði 

lambaleggi fyrir ljós inni í byggingunni (sjá myndir 39 og 40). Jóa leist vel á 

þessa hugmynd og fékk hana lánaða hjá Söru og bað hana um að hjálpa sér, 

Söru til mikillar gleði. Þau hjálpuðust að við að útbúa ljós úr lambaleggjunum 

og komu þeim fyrir í sundhúsinu hans.  

 

 

 

 

 

Mynd 4-38 

Sundbolahönnun 

 

 

 

 

 

Mynd 4-39 Ljós úr 

lambaleggjum 

 

 

 

 

 

Mynd 4-40 Í 

björgunarsveitinni

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-41 Leikur í bensínstöðinni 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-42 Pappírsljósaperan 

Um miðjan maí byggðu Jói og félagi hans bensínstöð sem í var hægt að 

fá fjölbreytt úrval varnings sem bensínafgreiðslumaðurinn seldi. Jói 

teiknaði ljósaperu á pappír, litaði og límdi á kubb sem hann kom fyrir inni í 

bensínstöðinni.  

Kennari barnanna tók eftir þessu og minntist ljóssins sem Jói og Sara 

gerðu úr lambaleggjunum rúmum þremur mánuðum áður. Hann spurði Jóa 

hvort hann vissi úr hverju alvörurafmagn væri búið til. 
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Jói: „Já, úr perum, ekki perum sem maður borðar heldur 

ljósaperum og snúrum og rafmagni “ 

Kennarinn spurði hann hvort þau ættu að prófa að búa til 

rafmagn.  

Jói: „Jahá“ (beinir síðan orðum sínum til hinna barnanna). 

„Við ... ætlum að gá hvort við getum gert 

ALVÖRUrafmagn!!“ 

Kennarinn sótti tilheyrandi tæki og tól og Jói sagði þegar hann 

sá lóðbolta: 

„Þetta eru GRÆJUR!!“  

Við tók „fullorðinsvinna“ sem börnin fylgdust andaktug með; tin var brætt 

með lóðbolta til að festa saman rauðan og svartan vír á réttan hátt. Síðan tóku 

börnin við og létu rafhlöðurnar í þar til gert hulstur, smelltu svo tenginu á 

hulstrið, loks var kveikt á rofanum og það kviknaði „alvöruljós!!“ Börnin voru 

mjög spennt og undruðust í gegnum allt ferlið. Þau tóku virkan þátt í að finna út 

hvað ætti að vera hvar og hver ættu að vera næstu skref. Þegar ljósið birtist á 

perunni hrópaði Kalli: „SNJALLT!!“ Þegar þessi skemmtilega samvinna barna 

og kennara hafði átt sér stað þá tóku börnin við og Jói kom sínu ljósi fyrir á 

bensínstöðinni sinni. Hann og Sara hjálpuðust að við að fjarlægja gömlu 

pappírsljósaperuna sem hafði lokið sínu hlutverki þegar kostur var á alvöruljósi. 

Þegar Sara spurði Jóa hvort hún mætti henda henni, sem hann samþykkti, hafði 

hún á orði: „Já, því þetta er búið að vera.“ Jói og félagar fundu út í frábærri 

samvinnu hvernig væri best að festa víra, perustæði og rofa inni í bensínstöðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-43 Samvinna barns og 

kennara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-44 Alvöruljós 

Þessi dagur átti sér endi sem lýsti vel upplifun og líðan Jóa eftir 

námsferlið sem hann fór í gegnum. Þegar mamma hans sótti hann í 

leikskólann sagði Jói við hana: „Þetta er besti dagur lífs míns.“ Þegar 
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mamma hans spurði hvað hann hefði verið að gera í dag, sagði Jói henni að 

það hefði komið alvöruljós. 

Dýraspítalinn og hverfisbúðin 

Sagan af Gunna er gott dæmi um námsferli sem á sér stað þar sem áhugi 

barnsins ræður ferðinni og það fær tækifæri til að byggja ofan á reynslu og 

þekkingu sem það hefur þegar öðlast. Í byrjun febrúar ákvað Gunni að 

byggja dýraspítala sem hann merkti sjálfur: „Velkomin á dýralann.“ Eins 

og sjá má áttaði Gunni sig ekki á að það vantaði nokkra stafi á milli til þess 

að orðið myndaði dýraspítalann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4-45 Velkomin á Dýralann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-46 Veikur hani 

Leikurinn blómstraði í kring um dýraspítalann þennan dag sem og aðrar 

byggingar á svæðinu og daginn eftir byrjuðum við að venju á umræðum 

áður en kubbaleikurinn hófst. Þar kom fram að dýraspítalinn hans Gunna 

var bara fyrir dýr sem voru mjög veik. Þá sagði Selma: 

Má ég segja eitt um bygginguna hans, sko, það er einn hani, 

hann er með krabbamein. 

Kennari: Og er hann á spítalanum? 

Gunni: Æ, ég get ekki hafið hann endalaust á spítalanum. 

Selma: Jú. 

Gunni: Nei. 

Selma: Jú, amma mín var endalaust á spítalanum (amma 

Selmu er með krabbamein). 

Gunni: Æ, vá. 

Selma: ... Bara tak´ann eftir smástund hann er að læknast. 

Kennari: Er haninn að læknast? 

Selma: Já, hann er mjög læknaður. 
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Kennari: Hvað er þá hægt að gera? 

Gunni: Ég langar ekkert að hafa hanann lengur á spítalanum. 

Kennari: Hvað gerirðu þá? Selma, hver sótti ömmu þína á 

spítalann?  

Selma: Mamma kom að sækja hana. 

Anna: Hvernig vissi hún hvenær hún væri ...? 

Selma: Annað hvort var hringt í hana eða hún vissi það bara. 

Kennari: Getur þú lært eitthvað af þessu Gunni? 

Gunni: Ég er búin að segja það þrisvar sinnum að hann er búin 

að vera læknaður en hún segir alltaf nei. 

Þau þráttuðu um þetta stutta stund en svo spurði kennarinn þau hvort 

þau gætu leyst þetta á milli sín í leiknum. Þau gerðu það, Selma sótti 

hanann sinn á dýraspítalann og Gunni gat þá tekið á móti fleiri dýrum til 

sín, allt féll í ljúfa löð og leikurinn hélt áfram. Nokkrum dögum seinna 

sagði Gunni kennaranum sínum aðspurður, að hann ætlaði að verða 

skordýrafræðiprófessor þegar hann yrði stór. Þegar kennarinn hans ræddi 

við hann til þess að komast að því hvers vegna þessi áhugi hans á 

dýraspítala væri til staðar þá sagðist hann vilja gera dýraspítala:  

„til þess að dýrir deyi ekki“ og bætti því við að hann ætti tvo fiska 

og hund: „... hann heitir Týr, hann er svartur labrador, soldill 

prakkari, soldill veiðihundur og hann er fimm ára eins og ég og 

þegar við förum út á haf þá fer hann með hausinn í kaf og nær sér í 

fiska. Stundum þegar ég er að blása sápukúlur þá reynir hann að 

gleypa þær, hann er svo skemmtilegur hann Týr.“ Kennarinn 

spurði Gunna hvort hann hefði einhvern tíma komið á dýraspítala 

og hann upplýsti: „Bara einu sinni til að fá sprautu.“ 

Í framhaldi af þessu var ákveðið að heimsækja dýraspítala og við vorum 

svo heppin að fá að koma á Dýralæknastofu Dagfinns á Skólavörðu-

stígnum. Þar fengum við góðar móttökur hjá nýútskrifuðum dýralækni. 

Börnin voru afar áhugasöm og spurðu hana ýmissa spurninga sem þau 

höfðu ákveðið á leiðinni að spyrja um. Dæmi um spurningar sem börnin 

spurðu dýralækninn voru: Hvað gerir maður þegar dýr fær krabbamamein? 

En ef það kemur eldur og þau brenna sig? Hvað gerið þið ef köttur eða 

hundur fótbrotnar? Á Dýralæknastofu Dagfinns voru veikir kettir í búrum 
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og naggrís með of langar neglur. Auk þess fengum við að sjá 

röntgenmyndir, allskonar sjúkraútbúnað og dýramat. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-47 Við móttökuborðið 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-48 Röntgenmyndir

Þegar heim var komið ákvað Gunni aftur að byggja dýraspítala og í 

þetta skiptið bætti hann við hinum ýmsu smáatriðum sem ekki höfðu verið í 

þeim sem hann byggði nokkrum vikum fyrr. Þar má nefna sérstakan 

móttökubekk, sem dýrin leggjast á til skoðunar, hlustunarpípu, dýrafóður, 

dýrabúr og kúst til að sópa spítalann. Allt þetta og fleira bjó Gunni til með 

því að teikna og lita þessa hluti á blað, klippa út og síðan kom hann þeim 

fyrir, annað hvort með því að tylla þeim þar sem þeir áttu að vera eða líma 

þá fasta. Hann límdi meðal annars glugga og hurðarhún á útidyrnar. 

Dýrabúrin, sem Gunni teiknaði og litaði, gerði hann á þann hátt að framan á 

blaðinu var búrið en aftan á sama blað teiknaði hann kisurnar sem lágu í 

búrunum. Leikurinn hjá Gunna snerist um dýrin sem komu á spítalann hans 

og má þar nefna að þangað var komið með svín sem þurfti að gelda. Þegar 

Gunni var spurður hvort hann vissi hvað það væri, stóð ekki á svarinu; „Þá 

geta dýrin ekki eignast börn.“ Þangað kom líka naggrís sem var þriggja ára 

og átti mörg börn en það þurfti að klippa neglurnar á honum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-49 Dýr á borði dýralæknir tæki tól 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-50 Búr fyrir veik dýr

Gunni fékk þá hugmynd að það vantaði kaffihús hjá þeim og umræður 

barna og kennara hófust um hvað vantaði fleira í þetta hverfi. Einhverjir 
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stungu upp á búð og banka og þá datt Þorra í hug að byggja Rangá sem er 

hverfisbúðin í nágrenni leikskólans. Þorri sagði Gunna að nú gæti hann 

keypt mat í Rangá fyrir dýrin, til dæmis ef eitthvað svín væri svangt þá 

mátti hann koma í búðina og kaupa handa því epli. Þorri teiknaði því næst 

kók og popp á pappír og límdi á kubb inni í Rangá. Þá bætti hann við 

gosdrykkjum. Gunni vildi aðstoða Þorra við að teikna kjúkling sem átti að 

vera til sölu í búðinni en var ekki ánægður með útkomuna. Þorri bauðst þá 

til að hjálpa honum, teiknaði kjúklinginn og Gunni klippti út. Á meðan á 

þessari samvinnu stóð var Þorri mjög hvetjandi við Gunna og lét orð eins 

og þessi falla: „Já, já, þú getur þetta“ og „Gott hjá þér“. Þeir voru önnum 

kafnir við að fylla Rangá af alls konar matvöru sem þeir teiknuðu, lituðu og 

komu fyrir í búðinni. Einnig spruttu upp ýmsar aðrar byggingar á svæðinu 

eins og hér má sjá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-51 Hverfisbúðin Rangá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4-52 Langholtsskóli banki 

heimili

Björgvin kom til Gunna á dýraspítalann með veikt dýr sem átti að vera í tvo 

daga á spítalanum. Eftir stutta stund kom hann aftur og spurði hvort 

hundurinn væri ekki tilbúinn. Gunni sagði: „Jú.“ Eftir það sagðist Gunni 

vera búinn að loka dýraspítalanum, setti þak á bygginguna 

sína og sópaði allt í kringum hana með kústinum sem hann hafði teiknað og 

haft inni í spítalanum. Hann bjó til merki með krossi á, kom því fyrir ofan á 

þaki byggingarinnar og á gafli hennar og sagði að nú væri lokað á 

dýraspítalanum. Þetta gerði Gunni þá daga sem byggingarnar fengu að 

standa áður en börnin hættu í leiknum.  

Leikurinn hélt áfram næstu þrjá daga og er þetta gott dæmi um hvað gerist í 

leik barna þegar aðstæður eru skapaðar með samfellu og samspili á milli kennara 

og barna. Einn daginn lenti Gunni í vandræðum með að opna hurðina sem 

gengið var inn um til að komast inn á læknastofuna úr ganginum. Hún færðist of 

mikið úr stað þegar hann þurfti að opna hana og hreyfði við öðrum kubbum í 
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byggingunni. Hann var búin að gera nokkrar tilraunir, meðal annars hafði hann 

reynt að setja límband báðum megin við kubbinn til að festa hurðina en það gekk 

ekki sem skyldi, þá var hún of föst og færði úr stað kubbana í kring. Hann var við 

það að bugast þegar kennarinn hans kom og spurði hvort hann héldi að það væri 

nóg að hafa límbandið öðru megin. Gunni vildi prófa það og sagði kennaranum 

hvar hann vildi hafa límbandið, þau hjálpuðust að við að leysa þetta vandamál og 

þá virkaði hurðin í aðra áttina. Gunni var alsæll og sagði: „Nú þarf ég að gera 

gluggatjöld.“ Stuttu eftir að leikurinn hófst á fjórða degi ákvað Gunni að taka 

niður dýraspítalann sinn til þess að byggja skemmtigarð með félögum sínum og 

þá breyttist stefna leiksins í þá átt. Hlutverkaleikurinn, sem skapaðist í tengslum 

við dýraspítalann og öll smáatriðin, sem fengu að líta dagsins ljós, sýndu að 

Gunni hafði bætt við sig mikilli reynslu og þekkingu frá því að hann byggði 

dýraspítalann í fyrra skiptið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4-53 Dýr læknir hurðar-

húnn hjarir kústur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4-54 Lokað á dýraspítalanum  

Þetta er gott dæmi um það hvað gerist þegar börnin fá að fara sínar leiðir 

í námi sínu og vera virkir þátttakendur í því. Einnig má greinilega sjá í 

þessu dæmi hve þáttur kennarans var mikilvægur og áhrifaríkur. Hann 

heyrði, hlustaði og brást við því námsferli, sem barnið var í, með því að 

beita þeim kennsluháttum sem áhersla var lögð á þegar grunnur var lagður 

að rannsókninni. Kennarinn spurði opinna spurninga og leiddi áfram 

umræður hjá börnunum sem varð til þess að þau deildu þekkingu sinni og 

hugmyndum hvert með öðru. 

Ágreiningur 

En lífið í kubbaleiknum var ekki alltaf dans á rósum. Í sömu viku var 

eftirfarandi skráning gerð af einum kennara elstu barnanna:  

Anna var búin að biðja mig nokkrum sinnum að setjast í 

stólinn sem hún hafði búið til úr kubbunum. Loks kemst ég í 

það og þegar ég er að stíga upp aftur þá byrja þær báðar, Anna 
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og Kata, að reyna að stíga inn í stólinn. Þær ýta hvor annarri 

og það endar með því að þær klípa og meiða hvor aðra, öskra 

og Anna grenjar. Ég leiði þær í burtu og býð þeim að setjast á 

gólfið hinum megin við kubbasvæðið. Ég var alveg gáttuð á 

þessari uppákomu því þær höfðu verið í svo fínni samvinnu að 

leika með stólinn. Sagði þeim það og reyndi að komast til 

botns í málinu með því að spyrja þær. Sérstaklega var Anna 

mjög sár. Sagði að hún hefði ekki viljað að Kata skreytti 

stólinn sinn sem þær voru sammála um að Anna hefði byggt 

að mestu leyti ein. Anna sagði að hún hefði sagt henni það en 

Kata mótmælti því. Ég sagði þeim að það gæti ekki gengið að 

koma svona fram hvor við aðra – þær yrðu að komast að 

samkomulagi sem þeim myndi báðum líða vel með. Kata varð 

óþolinmóð og vildi bara fara í kubbana aftur. Ég sagði að þær 

yrðu fyrst að komast að samkomulagi og þær þyrftu að ræða 

saman og vera sammála. Ég ákvað að láta þær einar – þær 

vildu það sjálfar (sögðu við mig að ég ætti að fara). Þær voru 

tvær að tala saman í u.þ.b. fimm mínútur. Komu svo til baka 

og voru búnar að finna frábæra lausn: Þær byggðu úr gamla 

stólnum (sem orsakaði rifrildið) nýjan stól fyrir tvo og gátu þá 

báðar sest í hann saman – voða góðar vinkonur. Ég gerði þetta 

að umræðuefni í lok kubbaleiksins og bað þær að segja frá því 

sem þær gerðu og þær voru stoltar og ánægðar með sig. 

Samantekt  

Niðurstöðurnar sýna að kennararnir lögðu sig fram við að skapa örvandi 

námsumhverfi við hæfi barnanna inni í leikskólanum. Yngri börnin höfðu 

aðgang að ljósmyndum að heiman frá sér sem gaf tækifæri til umræðna við 

þau um fjölskyldur þeirra og húsagerðir. Eldri börnin fengu aðgang að 

fjölbreyttu viðbótarefni til þess að hanna smáatriði í byggingar sínar sem 

kennararnir hvöttu þau til að vinna með. Þegar börnin þörfnuðust lengri 

tíma fyrir leik sinn var leiktíminn lengdur hjá þeim auk þess sem 

kennararnir færðu kubbana í betra rými þar sem börnin fengu meiri frið og 

betra tækifæri til þess að byggja og leika sér. Þetta gaf þeim kost á að halda 

áfram að byggja og leika sér í nokkra daga.  

Yngri börnin fengu smátt og smátt að kynnast leikskólanum sínum og 

nánasta umhverfi hans. Elstu börnin kynntust smám saman samfélaginu 

utan leikskólans í víðara samhengi. Til að byrja með var athygli þeirra 

vakin á fjölbreyttum húsum en síðan fór áhugi barnanna í kubbaleiknum að 

ráða vali kennaranna á vettvangsferðum.  
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Skráningar kennaranna gefa til kynna að málnotkun yngstu barnanna tók 

framförum en þau notuðu æ oftar ný orð, sem ekki höfðu heyrst áður hjá 

þeim, og gáfu kennurunum hugmynd um þá reynslu sem þau bjuggu að. 

Aukin samskipti mátti sjá á milli barnanna, þau sóttu meira hvert í annað í 

leiknum og sýndu hvert öðru áhuga og hjálpsemi. Eftir því sem leið á 

veturinn mátti oftar greina fleiri þætti úr samfélagi barnanna í leik þeirra 

auk þess sem myndaðist einskonar þráður í leiknum, þ. e. leikurinn snerist 

um sama atriðið í svolítinn tíma, t.d. sund eða húsdýragarð.  

Framan af vetri var áberandi hvað þriggja og fjögurra ára börnin voru dugleg 

að gera margskonar tilraunir með kubbana þar sem fjölbreytt byggingarlist spratt 

upp hjá þeim sem reyndi á stöðugleika, jafnvægi og burðarþol á sama tíma og 

börnin glímdu við að láta hin ýmsu form kubbanna ganga upp í byggingunum. 

Börnin tengdu varla byggingar sínar og leik við samfélagslegar tengingar 

kennara sinna í umræðum né myndir af húsum sínum fyrr en líða tók á seinni 

hluta vetrar. Þá fór að bera meira á byggingum sem börnin þekktu úr sínum 

reynsluheimi og leikurinn var oftar í samræmi við hlutverk bygginganna en þó 

voru þau áfram upptekin af ævintýrum og teiknimyndahetjum. Börnin gerðu 

tilraunir með stafagerð, sem var byrjun á ritmálsæfingum hjá þeim, auk þess sem 

samvinna á milli þeirra jókst.  

Líklegt er að það hafi haft áhrif á þriggja og fjögurra ára börnin í Græna hópi 

að eiga samleið með elstu börnunum því tenging við samfélagið virtist meira 

áberandi í leik þeirra og byggingum heldur en hjá jafnöldrum þeirra í 

Álfheimum, auk þess sem þau sóttu í að fá aðgang að viðbótarefniviði til 

sköpunar. Góð samskipti á milli barnanna og mikill samleikur einkenndi leik 

þeirra öðru fremur. Þau áttu auðvelt með að leysa ágreiningsmál, sem upp komu 

hjá þeim, á vinsamlegum nótum með örfáum undantekningum þó. Mikil natni 

var í vinnu barnanna við hönnun á fötum á fólkið og einnig mikið hugmyndaflug 

í útfærslu bygginga hvort sem um var að ræða hús eða bíla.  

Í byrjun einkenndist byggingarleikur elstu barnanna af þáttum sem 

tengdust lífi þeirra á einhvern hátt og voru áhugaverðir fyrir þau hvort sem 

það var tengt samfélaginu, sem þau búa í, eða ævintýrahetjum úr sjónvarpi 

og tölvum. Börnin fengu fljótlega áhuga á að merkja byggingar sínar en af 

dæmunum hér að framan má sjá að eftir að áhersla á samfélagslega vinnu 

hófst með börnunum þá breyttust merkingarnar og fóru að gegna hlutverki 

ýmissa upplýsinga fyrir félagana. Í þessari vinnu stigu börnin mikilvæg 

skref í æfingum sínum í ritmálinu. Kennararnir lögðu áherslu á að efla hjá 

börnunum orðaforða og ýmis orð skutu upp kollinum sem börnin voru 

dugleg að tileinka sér. Þegar leið á veturinn þá birtust fleiri og fleiri 
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byggingar sem höfðu samfélagslega skírskotun til þess sem börnin þekktu 

úr reynslu sinni með fjölskyldum sínum.  

Þá bættist við reynsla barnanna og upplifun sem þau fengu í 

vettvangsferðum þar sem áhugi þeirra réði ferðinni. Börnin urðu meðvituð, vel 

að sér og fróð um ýmsa þætti sem snertu það samfélag sem þau eru hluti af og 

þátttakendur í og það birtist í byggingarleik þeirra og samskiptum. Greinilegt 

var að þegar börnunum voru boðnar aðstæður til þess að skapa samfellu í 

leiknum, þ.e. þau fengu að halda áfram hlutverkaleik sínum, þá þróaðist hann 

áfram hjá þeim sem og byggingar þeirra. Með samspili í umhverfi barnanna, þ. 

e. vettvangsferðum og umræðum við kennara og barnahópinn þar sem skipst 

var á skoðunum og hugmyndum, kviknuðu sífellt fleiri hugmyndir að leik. 

Áberandi var hve leikir, sem fjölluðu um veikindi, sjúkrahús og lækningar, 

voru oft í gangi hjá börnunum. Þau byggðu gjarnan upp leikinn eins og sögu 

þar sem eitthvað gerðist og leikurinn miðaði að því að leysa málin með því að 

lækna. Í þessum leikjum barnanna snerist umfjöllunarefnið um tilfinningalega 

þætti eins hættu, sem skapaðist þegar einhver varð veikur, og jafnvel það sem 

börn óttast eins og dauðann. 

Góð samvinna og hjálpsemi var greinileg í leik barnanna og á þann hátt voru 

þau virk í að kenna og sýna hvert öðru. Ágreiningur kom upp á milli barnanna og 

kennararnir reyndu að horfa á hann sem námstækifæri fyrir börnin með því að 

styðja þau í að leysa hann á friðsamlegan hátt og í vinsemd.  

4.5 Hlutverk kennaranna 

Hér verður greint frá upplifun kennaranna af leik barnanna og af eigin 

kennsluháttum.  

4.5.1 Samvinna  

Á sameiginlegum fundum kom fram að kennurum á öllum deildum bar 

saman um að þeir væru meðvitaðri en áður um að það væri ekki „bara 

einhver leikur í gangi“ heldur færi fram heilmikið nám um leið og börnin 

leika sér. Kennararnir áttuðu sig á því að börnin lærðu hvert af öðru, hvert 

með öðru og í samvinnu við kennara sína í umhverfi þar sem kennararnir 

lögðu áherslu á tengsl við fjölskyldur barnanna og umhverfi. Kennarar 

yngri barnanna tóku eftir því að áhugi barnanna á annarra högum jókst eftir 

því sem leið á veturinn eins og hér má sjá. 

Mér finnst bara eins og núna, bara í þessari viku og síðustu 

viku, þá eru þau rosalega mikið upptekin af fjölskyldum hvors 

annars, það er eitthvað sem er búið að vera smá-stígandi í og 
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það gerist auðvitað líka af því þau eru farin að heimsækja 

hvort annað, þá eru þau að pæla í húsum hvors annars og 

fjölskyldugerð. 

Þegar leið á veturinn fóru kennarar elstu barnanna einnig að gera sér 

betur grein fyrir áhrifunum sem tenging við samfélagið hafði á nám 

barnanna. Hér má sjá dagbókarskráningu sem styður það.  

Börnin eru að nota ímyndunaraflið og hugmyndaflugið á 

annan hátt á öðrum svæðum ... Í samfélaginu í eininga-

kubbunum kemur kveikjan úr annarri átt, þ.e. úr raunverulegu 

samfélagi sem börnin búa í. Það upplifi ég nú orðið sem hreina 

viðbót í námi og leik barnanna. Leikurinn er mun fjölbreyttari 

og eins og hann komi úr fleiri áttum en áður. Mér finnst við 

vera að búa þeim fjölbreyttara námsumhverfi og þar með fleiri 

tækifæri til upplifana, menntandi reynslu sem þau læra enn 

frekar af með því að nota kubbana og viðbótarefnið til að 

tákna það sem þau upplifa í samfélaginu. Það sé ég þegar ég 

fylgist með þeim byggja, bæta við alls konar smáatriðum í 

hönnun og skipulagningu bygginga í tengslum við leikinn sem 

þau leika, samtölum þeirra um handrit leiksins og ákvörðunum 

um hvert leikurinn á að stefna. 

Í ljós kom í byggingarleikjum barnanna og umræðum að þau voru afar 

dugleg að hrósa hvert öðru og samgleðjast þegar einhverjum tókst vel upp. 

Þættir eins og hjálpsemi og tillitssemi voru áberandi í samskiptum á milli 

barnanna.  

Mér finnst ég hafa líka, sérstaklega undanfarið, séð svona meira 

sem mér finnst jákvætt, það er meiri hjálpsemi, þau styðja við 

hvert annað ef einhver fær hugmynd og veit ekki alveg hvernig 

hann á að framkvæma hana eða annað og þá er yfirleitt einhver 

boðinn og búinn til að hjálpa til við að þróa hugmyndina. Mér 

finnst það vera svolítið nýtt núna sem mér finnst ótrúlega flott ... 

kannski bara, „hei, prófaðu að gera þetta svona, þú getur bara gert 

þetta svona“, þannig að þau bara hjálpast að. 

4.6 Ábyrgð  

Kennararnir lögðu sitt af mörkum til að ýta undir samskipti og samvinnu á 

milli barnanna innan veggja leikskólans meðal annars með því að fá elstu 

börnunum ákveðin hlutverk sem þau tóku alvarlega og sinntu af mikilli 
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ábyrgð. Börnin skiptust á að vera „aðstoðarkennarar“ á yngstu deildinni en 

hlutverk þeirra var að aðstoða kennarana hluta úr morgni, leika við börnin 

og hjálpa til við að klæða þau í útiveru. Í þeim samskiptum ríkti gagnkvæm 

virðing og eftirvænting. Eldri börnin færðu hlutverk sitt í útiveruna þar sem 

þau voru ákaflega hjálpsöm og umhyggjusöm við yngstu börnin sem 

leituðu til þeirra á móti eftir hjálp og huggun.  

Að mati kennaranna voru börnin orðin mjög fær í að deila hvert með 

öðru og hafa náð „samningatækni“ í samskiptum hvert við annað. 

Kennurunum fannst ánægjulegt að fylgjast með því hvað börnin voru 

dugleg að spyrja félaga sína hvort þau mættu fá hjá þeim það sem þau 

vantaði og yfirleitt brugðust félagarnir vel við.  

G: Þessi samskipti og það er eiginlega í öllum tilfellum þá 

hefur það ekki verið neitt mál fyrir þau að láta einhvern annan 

hafa einhvern kubb. 

M: Þau hafa alltaf tekið mjög vel í það. 

G: Já, alltaf tekið mjög vel í það og mér finnst svo gaman að 

fylgjast með því hvernig þau, já, tala saman og deila með hvert 

öðru.  

Kennararnir ræddu um hvort takmarkað gólfrými og of mikil truflun 

vegna sífelldrar umferðar fólks á hluta kubbasvæðisins á deild elstu 

barnanna hefði haft áhrif á þann tíma sem leikur þeirra varði. Eftir að 

kubbarnir voru færðir í salinn og nægilegt gólfrými var þar með fengið 

fannst kennurunum að börnin færu að njóta sín enn betur í leiknum. Þeir 

töldu að ástæðurnar gætu verið þær að börnin gátu treyst því að þau þyrftu 

ekki að ganga frá kubbunum á hverjum degi og gátu haldið áfram með það 

sem frá var horfið daginn áður.  

Þátttaka og ákvörðunartaka varð rauður þráður í starfinu með börnunum. 

Með því að spyrja börnin opinna spurninga og bera undir þau ýmislegt sem 

þau varðar hafa kennararnir gefið þeim tækifæri til að tjá sig, segja álit sitt 

og fá hugmyndir. Börnin voru hvött til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um 

þær leiðir sem þau fóru í námi sínu og leik. Kennararnir gættu þess að 

börnin væru virkir þátttakendur í námi sínu og ákvörðunartaka varð hluti af 

daglegu lífi í leikskólanum. Upplifun kennaranna var sú að slíkir 

samskiptahættir yrðu til þess að örva börnin til sjálfstæðra vinnubragða og 

hjálpa þeim að hafa frumkvæði sem var styrkjandi fyrir sjálfsmynd þeirra. 
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Á örfundi í nóvember kom fram hjá einum af kennurum yngstu 

barnanna að eftir að hafa lesið um grunnþætti hugmyndafræðinnar hafi hún 

orðið meðvitaðri um hvað hún var að gera með börnunum og af hverju. 

Áður gerði hún ýmislegt fyrir þau og sýndi þeim hvað þau gætu gert og 

hvernig en eftir lesturinn fór hún meðvitað að reyna að halda aftur af sér og 

gefa börnunum tækifæri til að prófa sjálf. Henni fannst ganga betur að leyfa 

börnunum sjálfum að ráða ferðinni án þess að skipta sér af þeim. Hjá 

kennurum elstu barnanna áttu sér stað eftirfarandi umræður undir lok 

verkefnisins:  

H: Þetta er eitt af því sem við þurfum að hlusta á hjá þeim. Ég 

upplifi það að stundum langar mig rosalega mikið að segja 

eitthvað meira, potast aðeins áfram og maður er að koma með 

spurningar og reyna að hvetja þau áfram en þau gefa skýr 

skilaboð um hvenær við eigum að stoppa. Mér finnst þetta 

vera dálítil kúnst. 

K: Þetta er eins og þegar maður er að reyna að dýpka hjá þeim 

umræðuna og þau eru bara hætt að hlusta, þau loka á mann og 

þá hugsar maður, já, þá bara stoppar maður. Þá verður maður 

að hafa vit á því að stoppa. 

H: Það er kúnstin sem við þurfum að vera meðvituð um í 

þessu starfi með börnunum. Þau setja mörkin ... Þegar þau eru 

tilbúin þá erum við að leiða áfram með þeim, mér finnst ... við 

erum komnar dálítið langt þegar við áttum okkur á þessu. Er 

þetta ekki hluti af þeirra ákvörðunartöku? Þau taka ákvörðun 

um hvað og hvort ... 

4.6.1 Að dýpka þekkingu barna og kennara 

Ánægja kennaranna með ferli og árangur rannsóknarinnar og trú þeirra á 

tengsl við samfélagið í námi barna og þeirra þátt í þeim eru skýrustu merkin 

um hvernig til hefur tekist hjá þeim. Þeir eru sammála um að þáttur þeirra 

hafi haft bein áhrif á að auka tengsl barnanna við samfélagið og nýta ýmsa 

þætti sem það hefur upp á að bjóða í námi þeirra. Ákveðin stígandi var í 

þeirri þróun á öllum deildum eins og sjá má í niðurstöðunum hér að framan.  

Kennarar yngri barnanna upplifðu að leikni barnanna í kubbaleiknum 

þróaðist á margan hátt. Notkun barnanna á kubbunum varð flóknari og 

kennurunum fannst leikurinn einkennast af fleiri þáttum úr umhverfinu eftir því 

sem leið á veturinn. Kennararnir töldu að undir vorið hefðu börnin mun meiri 
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samskipti sín á milli og að þau byggðu og léku oftar saman heldur en í byrjun 

haustsins. Þeir eru sammála um að börnin hefðu tekið framförum í að ræða 

saman um þá þætti sem snúa að þeim og varða fjölskyldur þeirra eins og fram 

kom hjá einum kennaranum.  

Ég tók líka eftir því um daginn þegar ég var þarna, ég fékk 

alveg ræðuna yfir mig ... Þessi á svona fjölskyldu og María, 

hún á tvær mömmur og mamma hans ... og pabbi búa ekki 

saman ... Simmi hann var í Frakklandi af því að ... 

Þegar innleiðing með markvissum vettvangsferðum og úrvinnslu með 

umræðum um samfélagið hófst með elstu börnunum þá fannst kennurunum 

að börnin fengju mun fleiri hugmyndir, bæði hvað varðar byggingar sínar og 

hlutverkaleik. Kennurunum fannst þeir sjálfir meðvitaðri og betur vakandi 

fyrir því að benda börnunum á fleira í umhverfinu í vettvangsferðum heldur 

en þeir höfðu áður gert. Þeir töldu það hafa skilað sér til barnanna á þann hátt 

að þau væru hugmyndaríkari og frjórri í ákvörðunum sínum um það hvernig 

byggingar þau vildu byggja og leika sér með. Leikurinn varð fjölbreyttari og 

hann einkenndist sífellt meira af hinum ýmsu störfum sem fólk vinnur í 

þjóðfélaginu, svo sem búðarstörfum, bankastörfum, björgunarsveitastörfum 

og hjúkrunarstörfum svo fátt eitt sé nefnt. 

Kennararnir sáu að þegar börnin fengu aukinn tíma og betra rými gafst 

þeim enn betra tækifæri til að þróa bæði leik sinn og byggingar og byggja 

þannig raunverulega ofan á þá reynslu og þekkingu sem vettvangsferðir og 

umræður sköpuðu þeim. Í byggingarferlinu og samskiptum í leik barnanna 

kom í ljós hvað þau vita margt um samfélagið sem þau búa í en það birtist í 

ýmsum smáatriðum sem snertu byggingar þeirra. Hér má sjá hvað kennari elstu 

barnanna hafði að segja um vettvangsferðir, umræður og byggingar barnanna. 

og maður er einhvern veginn búin að átta sig á því hvað þau vita 

ótrúlega mikið um samfélagið og eins hvað þau hafa lært í 

þessum ferðum og gaman að sjá, sko, það vita náttúrulega allir 

eitthvað en menn vita mismikið og þau hafa kannski fært sína 

þekkingu yfir til hinna og svoleiðis. Mér finnst það hafa skilað sér 

og góðar þessar umræður, bæði fyrir og eftir ... Mér finnst líka 

eins og smáatriðin í byggingum þeirra séu að aukast mikið bara 

svona allskonar díteilar sem þau eru með sem maður var ekki að 

sjá fyrir nokkrum mánuðum eins og hjá Gunna, svona hlutir ... 

Einnig kom skýrt fram í rýnihópaviðtalinu í lok verkefnisins að það kom 

kennurunum á óvart hvað börnin vissu „rosalega mikið“ og hvað þau voru 
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snjöll að finna lausnir á hinum ýmsu málum sem upp komu hjá þeim. Einn 

af kennurunum sagði: „Mér finnst alltaf koma eitthvað nýtt og nýtt frá 

þeim“ og annar bætti við:  

Það er alltaf einhver í hópnum sem getur einhvern veginn, sem 

veit eitthvað um hlutinn sem við erum að fara að vinna með ... 

alltaf einhver sem kemur með einhverja vitneskju, kannski úr 

sínum reynsluheimi. 

Byggingar sem birtust á kubbasvæðinu voru ekki endilega eftirlíkingar 

af þeim húsum sem börnin sáu í vettvangsferðum sínum og kennararnir 

gættu þess að börnin hefðu rétt til að ákveða sjálf hvað þau vildu byggja. 

Einn kennarinn orðaði það svona:  

Við erum ekki að stjórna leiknum. Leikurinn er á þeirra forsend-

um hann er þeirra sköpun fyrst og fremst með þennan efnivið 

sem við höfum fram að færa. Ákvörðunin er algerlega þeirra.  

Kennararnir hafa upplifað börnin sem hugmyndarík og frjó í verkum 

sínum og sköpun í orði og á borði. Þeir töldu að með því að vekja athygli 

barnanna á umhverfinu utan leikskólans í vettvangsferðum og með 

umræðum væru börnin orðin víðsýnni og að þau hafi orðið sjálfstæðari í 

vinnubrögðum en áður; einnig að þau hafi öðlast dýpri þekkingu á 

umhverfi sínu með því að fræða hvert annað og með hvatningu hvert annars 

og kennara sinna.  

Af dæmunum hér að ofan má ljóst vera að börnin voru ekki ein um að læra í 

þessu ferli sem fram fór í leikskólanum því kennararnir voru einnig þátttakendur 

í mikilvægu uppgötvunarnámi. Kennararnir hafa þjálfað sig í að leiða börnin 

áfram með umræðum og opnum spurningum eins og hvað?, hvernig?, hvers 

vegna?, hvort? og hvenær? Framan af vetri voru flestir af kennurunum óöruggir 

þegar kom að því að spyrja börnin opinna spurninga en skráningar og umræður á 

fundum hjálpuðu þeim að koma auga á eigin framfarir. Smám saman óx 

kennurunum ásmegin og þeir urðu meðvitaðir um að þeir væru jafnvel virkari í 

að nota opnar spurningar með börnunum en þeir höfðu áttað sig á. Eftirfarandi 

skráning var gerð í einni af dagbókunum um miðbik vorannar. 

Er búin að vera svolítið óörugg með umræður og mitt hlutverk. 

Finnst ég ekki vera að standa mig og alltaf vera að spyrja þau 

um það sama (og ekkert nýtt að gerast). Svo allt í einu í dag 

þróuðust umræðurnar út í annað en verið hefur og þá varð ég 
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mjög glöð og áttaði mig á því að allt hefur sinn tíma og 

kannski var ég ekkert á rangri braut.   

Samkennari dagbókarhöfundar hafði þetta að segja við hana á fundi þar 

sem ofangreind skráning var til umræðu. 

En þér gekk nú rosavel í morgun ... með umræðurnar, þetta var 

rosaflott með Umferðarskólann ... Þú varst ekkert að minna þau á 

það sem var verið að tala um og segja heldur varstu að spyrja þau 

opinna spurninga þannig að það kom allt frá þeim. Þú sagðir: 

„Hvað var að gerast og hvernig og af hverju“ og það komu mjög 

skemmtilegar umræður ... Ég tók alveg eftir því að þú varst ekkert 

að gefa þeim, þú varst alltaf að spyrja til þess að fá ... án þess að 

þú vissir það kannski. Kannski er maður að gera miklu meira en 

maður heldur.  

Einn af kennurunum skráði eftirfarandi í dagbók sína seinni hluta vetrar. 

Mín upplifun er sú að mér finnst ég alltaf vera að læra ... 

potast áfram í hlutverki mínu sem kennari. Ég er að verða 

öruggari með að spyrja börnin áfram til að fá þau til að hugsa 

og læra. Finnst ég gera mér betur og betur grein fyrir 

mikilvægi þess að hafa umræður með börnunum, það er eins 

og það kveiki hjá þeim hugmyndir og opni fyrir þeim 

möguleika á að kafa dýpra í viðfangsefni sín, sbr. Gunni með 

dýraspítalann og Sara með spítalann, Steini og Kristján með 

Læknahúsið og börnin í leikjum sínum ... er að átta mig á að ef 

upplýsingar sem börnin fá eiga að verða að þekkingu þá þurfa 

að koma til bæði spurningar fyrir þau að velta fyrir sér, 

umræður og vettvangsferðir. 

Kennari elstu barnanna sagði þetta um opnar spurningar.  

Opnar spurningar, jú mér finnst ... maður gerir aðeins meiri kröfur 

til þeirra, að þau leysi málin á margan hátt, þá er ég ekki bara að 

tala um deilur eða eitthvað svoleiðis ... Mér finnst börnin mjög opin 

og mér fannst ég finna það svolítið þarna þegar við fórum í 

Vatnaskóg ... af því maður sá þau öll þarna saman, mér fannst þau 

svo opin, mér fannst þau svo óþvinguð og mér fannst þau stolt ... 

og bara ánægð með sig og ... víðsýn einhvern veginn ... ég veit ekki 

hvort það eru opnar spurningar eða hvað en allavega mér finnst þau 

ótrúlega flottir einstaklingar ... 
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Einn af yngstu kennurunum, sem hafði enga reynslu af að starfa með 

börnum áður en rannsóknin hófst, sagði í rýnihópaviðtali í lok verkefnisins:  

Ég er búin að læra alveg rosalega mikið ... Ég hef miklu meiri 

áhuga á því hvað þau eru að tala um og hvernig þau eru að 

leika sér og svo líka hvernig maður hugsar miklu meira 

hvernig maður á að tala við þau og ... hefur líka miklu meiri 

áhuga á því, þótt þau séu ekki í kubbaleik, bara hverju sem er, 

þá – maður hlustar alltaf á samræðurnar, ég er allavegana búin 

að læra mjög mikið af því og svo líka kannski að heyra ... 

svona opnar spurningar. Fyrst vissi ég bara ekkert hvað það 

var og svo fattar maður svona, já, ok, kannski leyfa þeim 

aðeins líka að njóta sín ... Ég er mjög ánægð með það líka ... 

ég er líka búin að læra það að leyfa þeim að gera meira sjálf, 

með þessum opnu spurningum, bara ekki að mata þau 

endalaust með einhverjum upplýsingum. 

Þessum kennara fannst opnu spurningarnar hafa áhrif á samskipti og 

áhuga barnanna.  

En eins og opnu spurningarnar, maður er náttúrulega að gera 

þau að hálfgerðum heimspekingum, þau eru farin að spá í 

ótrúlegustu hluti og maður heyrir alveg eins og hjá þeim að 

þau eru farin að spyrja hvert annað miklu meira, farin að sýna 

miklu meiri áhuga á öllu, ótrúlegustu hlutum. 

Í lok rannsóknarinnar færðu kennararnir rök fyrir því að halda bæri 

áfram á sömu braut með áherslu á tengsl við samfélagið í námi barnanna. 

Þá kom fram eindreginn áhugi og vilji kennaranna til að festa í sessi þessa 

leið í starfinu með börnunum eins og eftirfarandi dæmi sýnir. 

K: Hún er skemmtileg, hún víkkar þeirra hugmyndir um 

raunveruleikann, um umhverfi sitt og ekki bara nánasta heldur 

líka það sem er fjær og dýpkar kunnáttu þeirra, eykur 

kunnáttuna ... Ég held bara að þau séu að læra á lífið sjálft. 

R: Hvernig? 

K: Við erum samfélag í fyrsta lagi og við erum þegnar í þessu 

samfélagi og ég held bara að ef að við vinnum vinnuna okkar 

vel að þá skilum við betri samfélagsþegnum ... Ég held að það 

auðveldi þeim bara líka að læra á, í rauninni að þekkja 
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samfélagið sitt og þekkja hvernig það funkerar í rauninni, það 

koma inn í þetta svo margir þættir, við erum að skoða 

atvinnuvegi, við erum líka ... að skoða uppbyggingu, hvernig 

borgin okkar er byggð upp til dæmis. 

D: Það pottþétt dregur úr fordómum og ýmsu sem við tökum á. 

K: Og hvernig erum við sem þjóðfélagsþegnar ... Erum við 

kurteis ... getum við komið fram við aðrar manneskjur af 

virðingu eða ... 

Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennararnir áttuðu sig á því að leikur 

barnanna felur í sér mikið nám og að samvinna á milli barnanna annars 

vegar og barnanna og kennaranna hins vegar skiptir þar miklu máli. 

Fjölbreytt námsumhverfi skiptir sköpum varðandi tækifæri barnanna til að 

upplifa og öðlast reynslu í samvinnu hvert við annað. Kennararnir tóku eftir 

því að börnin unnu saman að því að þróa hugmyndir sínar og voru mjög 

hvetjandi hvert við annað í samvinnu sinni.  

Kennaranir ýttu undir samskipti og samvinnu á milli barnanna og fundu 

þeim hlutverk sem kallaði á ábyrgð þeirra í leikskólasamfélaginu. Ábyrgð 

kennaranna lá í því að skapa börnunum nægilegt rými og góðan tíma til að 

gera þeim kleift að leika sér eins og þau þörfnuðust sem gerði það að 

verkum að börnin nutu sín betur í leiknum. Kennararnir voru vakandi fyrir 

því að börnin væru virk í athafnasemi sinni og að þau tækju sjálfstæðar 

ákvarðanir um þær leiðir sem þau vildu fara í leiknum. Þeir þjálfuðu sig í 

að spyrja opinna spurninga og að hlusta á börnin til þess að þeir gætu leitt 

umræðurnar með tilliti til þess hvernig börnin voru stemmd og lærðu að 

stoppa þegar börnin voru ekki vel upplögð. Kennararnir telja að þessi 

samskiptamáti hafi styrkt sjálfsmynd barnanna.  

Kennararnir töldu að þeir hefðu haft bein áhrif á nám barnanna með því 

að gefa þeim kost á leik sem tengdur er samfélaginu og þeir sögðust hafa 

trú á þessari leið í námi barnanna. Þeir upplifðu sig meðvitaðri í að skoða 

með börnunum fleiri þætti í samfélaginu en þeir höfðu áður gert. Kennurum 

yngri barnanna fannst leikurinn fjölbreyttari og samskipti barnanna jukust 

eftir því sem leið á veturinn. Kennarar elstu barnanna voru sammála um að 

leikurinn kæmi úr fleiri áttum og meiri fjölbreytni væri í honum en áður. 

Þeim fannst börnin vera fróð og að með vettvangsferðum, umræðum, auknu 

rými og meiri tíma fyrir leikinn væri byggt ofan á reynslu barnanna og 

þekkingu auk þess sem ný þekking skapaðist. Kennurunum fannst börnin 
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orðin víðsýnni, sjálfstæðari í vinnubrögðum, að þau hefðu öðlast meiri 

þekkingu á umhverfi sínu og það hefði gerst bæði í samspili á milli kennara 

og barna og á milli barnanna og umhverfis þeirra. En það voru ekki 

einungis börnin sem lærðu heldur voru kennararnir einnig í mikilvægu 

lærdómsferli. Þegar leið á veturinn styrktust þeir í að spyrja börnin opinna 

spurninga og halda uppi umræðum með þeim til þess að fá börnin til að 

hugsa og læra. Fram kom að með opnum spurningum gerðu þeir kröfur á 

börnin um að þau leysi sjálf mál sem upp koma hjá þeim. Það hefði haft 

þau áhrif á börnin að þau fóru að spyrja hvert annað meira en áður og voru 

orðin áhugasamari hvert um annað og það sem þau töldu að félagarnir gætu 

upplýst þau um.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum og hinum fræðilega grunni rannsóknarinnar. 

Meginrannsóknarspurningin var: Hvað gerist í leik barna með eining-

akubba þegar reynsla þeirra er tengd við samfélagið utan leikskólans? 

Dregnar verða ályktanir úr niðurstöðunum bæði varðandi leik barnanna og 

upplifun kennaranna sem tengja má viðeigandi þáttum fræðilegs bakgrunns 

rannsóknarinnar til að öðlast betri skilning á leik og námi barna og þætti 

kennara í því. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennararnir eru 

fullvissir um að með rannsókninni hafi möguleikar barnanna til menntunar 

verið auknir verulega. Börnin hafa lært um samfélagið, þau yngri um 

nánasta umhverfi sitt og þau eldri um það sem fólk þarfnast til þess að geta 

lifað, auk reglna sem gilda í samskiptum fólks. Í ljós kom að rannsóknin 

reyndist einnig kennurunum lærdómsríkt ferðalag með börnunum. Í því 

ferðalagi hafa þeir tileinkað sér lýðræðislega kennsluhætti þar sem lögð var 

áhersla á að bæta og styrkja lærdómssamfélag kennara og barna með 

nánum tengslum við samfélagið. 

5.1 Hvernig þróast leikur barna með einingakubba? 

Hér verður athyglinni beint að þeim þáttum sem fram komu í leik barnanna 

í námsumhverfinu sem þau höfðu aðgang að. 

5.1.1 Námsumhverfi 

Í stað markvissra umræðna fyrir og eftir kubbaleik, eins og farið var í með 

eldri börnunum, lögðu kennarar yngri barnanna áherslu á að benda þeim á 

fjölskyldu- og húsamyndirnar þeirra og rabba við þau um þær. Einnig var 

til umræðu ýmislegt sem sneri að þeim sjálfum svo sem fjölskyldur þeirra 

og atburðir innan þeirra. Hjá elstu börnunum var fjölbreytt viðbótarleikefni 

aðgengilegt og greinilegt var að það setti mark sitt á leik þeirra. Með 

viðbótarefninu gafst börnunum tækifæri til að tákna ýmis smáatriði í 

hönnun bygginga sinna sem þau unnu saman að og hlutverkaleikurinn 

blómstraði í kringum efniviðinn sem notaður var með kubbunum. Þetta er 

svipað því sem kemur fram hjá Hirsch (1996) varðandi margskonar 

viðbótarefnivið með kubbunum.  

Í niðurstöðunum kom í ljós að brugðist var við þörfum barnanna á 

samfellu í námi þeirra og leik. Þannig skapaðist einnig meira samspil 
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persónulegra samskipta á milli kennara og barna eins fram kemur í mörgum 

af dæmunum hér að framan. Í þessum niðurstöðum birtast hugmyndir 

Deweys (2000b) um áherslu á að aðstæður, samfella og samspil þurfi að 

vera til staðar ef reynsla eigi að geta talist menntandi og í þeim aðstæðum 

eigi að sinna þörfum barna. Cuffaro (1995) telur hins vegar að nokkuð vanti 

upp á að kennarar skipuleggi tíma barna með tilliti til þess að þau fái 

tækifæri til að þróa áfram leik sinn og segir að börn þurfi lengri tíma fyrir 

leik en þeim er oft gefinn. Hirsch (1996) bendir á að börn þurfi meiri tíma 

fyrir kubbaleikinn með aukinni reynslu eftir því sem þau eldist og með 

virðingu fyrir börnum eigi að bjóða þeim gott rými til kubbaleikja þar sem 

engrar truflunar gætir þar sem þau þurfi meira rými þegar byggingarnar 

verða stærri og flóknari.  

Ákveðið mynstur mátti sjá í vali kennaranna á vettvangsferðum þar sem 

byrjað var á að skoða nánasta umhverfi yngstu barnanna innan leikskólans 

en auk þess fóru þriggja og fjögurra ára börnin með kennurum sínum í 

aðeins lengri ferðir. Þau skoðuðu húsin sín auk annarra staða, sem í 

hverfinu þeirra var að finna, svo sem Laugardalinn. Elstu börnin fóru í 

lengri vettvangsferðir sem tengdust beint því sem birtist í hlutverkaleik 

þeirra með kubbana og lutu að ýmiss konar þjónustu og byggingum sem 

höfðu hlutverkum að gegna í samfélaginu. Finna má samhljóm við þennan 

takt í vali kennaranna við áherslur Brody og Hirsch (1996) um að byrja 

vettvangsferðir innan leikskólans; eftir því sem börnin eldast víkkar út það 

umhverfi sem börnin kynnast sem leiðir elstu börnin loks út í hið fjölbreytta 

samfélag sem þau búa í. Brody og Hirsch segja að vettvangsferðir gefi 

börnum tækifæri til að flytja fengna reynslu sína með sér aftur inn í 

leikskólastofuna til þess að vinna úr henni þar og mörg dæmi um það má 

sjá í niðurstöðunum hér að framan.  

5.1.2 Orðaforði og ritmál 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar mátti sjá að málnotkun barnanna tók 

framförum en kennararnir voru meðvitaðir um hlutverk sitt til að ýta undir 

hana. Fjölbreytt hugtakanotkun fór fram hjá yngstu börnunum og kennarar 

þeirra voru vakandi fyrir því að setja orð á athafnir þeirra. Hjá yngstu 

börnunum má segja að tungumálið hafi lýst því best sem þau voru að fást 

við og hugsa um en það var tækið sem þau notuðu til að gefa til kynna hvað 

þau voru að leika. Þetta kemur heim og saman við hugmyndir Vygotskys 

(1933) en hann taldi að tungumálið væri það verkfæri sem við notum til að 

túlka heiminn og koma hugsunum okkar í form. Það kom fram í 

kubbaleikjum barnanna þegar líða tók á seinni hluta rannsóknarinnar að 

oftar mátti sjá og heyra á orðanotkun þeirra að leikurinn tengdist á einhvern 
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hátt reynslu þeirra af samfélaginu sem þau voru hluti af en Leeb-Lundberg 

(1996) bendir á að þegar barn orðar gjörðir sínar þá sameinast tungumálið 

og framkvæmd barnsins.  

Hjá þriggja og fjögurra ára börnunum fór að bera á tilraunum þeirra til 

stafagerðar þar sem þau bjuggu til bókstafi úr kubbunum og tengdu við 

nöfn sem þau þekktu. Þegar elstu börnin fóru að merkja byggingar sínar 

voru merkingarnar ótengdar samfélaginu en báru merki þess að börnin voru 

að byrja að æfa sig í nýrri færni. Eftir að tenging við samfélagið hófst með 

umræðum og vettvangsferðum merktu börnin byggingar sínar m.a. með 

upplýsingum um hlutverk bygginganna og heiti þeirra. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við það sem kemur fram hjá Cuffaro (1996) um hlutverk og 

þróun ritmálsnotkunar í kubbaleik barna. Hún telur að hjá börnum vakni 

áhugi á að merkja byggingar sínar þegar þau kynnast betur heiminum í 

kringum sig og tungumálið fer að gegna stærra hlutverki. Cuffaro bendir 

einnig á að í byrjun hafi merkingarnar persónulega þýðingu fyrir barnið 

sem býr þær til en með aukinni samvinnu barnanna gegna merkingar þeirra 

meira máli í leiknum. 

Kennarar elstu barnanna voru meðvitaðir um að auka orðaforða þeirra. 

Þegar tilefni gáfust í leik barnanna lögðu kennararnir inn ný orð í 

samskiptum sínum við börnin og tengdu þannig við athafnir þeirra og 

börnin tileinkuðu sér orðin. Þannig gátu þau notað tungumálið sem 

hjálpartæki fyrir sig og í samskiptum sínum við aðra eins og Cuffaro (1995) 

bendir á að við gerum. Bransford, Brown og Cocking (2003) telja að þegar 

börn eru að öðlast skilning á tungumálinu sé mikilvægt að þau séu í 

málumhverfi sem hvetur þau til að hlusta á fólk en einnig að þau fái 

tækifæri til að nota tungumálið. Vygotsky (1978) bendir á að tungumálið sé 

mikilvægt fyrir þróun hugsunar og samkvæmt hugmyndum hans er þekking 

fólgin í félagslegum samskiptum á milli fólks þar sem athafnir þess og 

tungumálið fer saman. Ég tel að með því að leggja inn ný orð, sem börnin 

notuðu í samskiptum hvert við annað, hafi kennararnir verið að leggja 

mikilvæg lóð á vogarskálarnar til að auka orðaforða barnanna og bæta við 

þekkingu þeirra. 

5.1.3 Samskipti og samvinna 

Kennarar á öllum deildum upplifðu að samskipti á milli barnanna í 

kubbaleiknum hefðu aukist eftir því sem leið á veturinn og þeir töldu sig 

eiga þátt í því að skapa hvetjandi aðstæður hjá börnunum til að auka 

samvinnu á milli þeirra. Áherslur Deweys (Cuffaro, Nager og Shapiro, 

2000) um að námstækifæri barna ættu að vera í hvetjandi og góðri 
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samvinnu á milli barna og kennara birtust í niðurstöðunum en þar kom fram 

að í samvinnu á milli barna og kennara fundu börnin sameiginlega lausnir á 

ýmsum málum sem upp komu á kubbasvæðinu bæði varðandi 

kubbabyggingarnar og hönnun smáatriða í byggingunum. Þetta kemur heim 

og saman við hugmyndir Deweys um að einstaklingur og félagslegur séu 

„tvö heiti á sama veruleika“ (Cuffaro, 1995, bls. 23) sem þýðir í stuttu máli 

að einstaklingur þroskast í félagi við aðra. Hjá Cuffaro (1995) kemur fram 

að hver einstaklingur innan hóps hefur möguleika á að skilja skoðanir 

annarra og öðlast nýja sýn sem einstaklingur á sama tíma og hann er virkur 

félagi í hópnum. Þetta er einnig í samræmi við það sem Eisner (2003/2004) 

heldur fram þegar hann segir nám ekki aðeins vera einstaklingsbundið 

fyrirbæri og telur einnig að það sé hlutverk skólans að hjálpa börnum að 

læra að vinna saman. Þannig vakni hugmyndir og félagsfærni aukist en 

hvort tveggja séu þættir sem eru mikilvægir fyrir lýðræðislegt samfélag. 

Eldri börnin voru sífellt duglegri að vinna saman, hjálpa hvert öðru að þróa 

hugmyndir sínar og kenna hvert öðru eftir því sem reynsla þeirra í 

kubbaleiknum jókst. Nokkur dæmi eru í niðurstöðunum um að börnin hafi 

verið stödd á svæði mögulegs þroska samkvæmt kenningum Vygotskys (1978) 

en þá náðu þau árangri með aðstoð félaga sinna, sem höfðu náð tiltekinni 

færni, eða með aðstoð kennara síns. Í niðurstöðunum birtist samvinna barnanna 

einnig í því að þau unnu saman að málum sem voru samskiptalegs eðlis og 

nokkur dæmi voru um ágreining sem þau leystu farsællega upp á eigin spýtur. 

Það kemur heim og saman við hugmyndir Deweys (2000b) um lýðræðislega 

nálgun í námi barna en hann vildi að börn tileinkuðu sér lýðræðisleg 

vinnubrögð. Hann taldi að líta ætti á ágreining sem námstækifæri, sem byggt 

væri á samræðum þeirra sem málið varðar, og benti á mikilvægi þess að gefa 

börnum færi á að læra að leysa ágreining á friðsamlegan hátt. Ef það væri gert 

er líklegt að þau fengju að njóta frelsis og axla ábyrgð sem því fylgir og taldi 

að börn öðluðust dýrmæta reynslu sem kæmi þeim vel í samskiptum við aðra í 

námi sínu og leik.  

5.1.4 Samfélagið og samþætting námsgreina 

Með yngri börnunum fór fram undirbúningur sem getur talist byrjun á námi 

þeirra um samfélagið og góður grunnur til að byggja á þegar börnin eru á síðasta 

ári leikskólagöngu sinnar og farin að læra um samfélagið í víðara samhengi. 

Börnin sjálf og fjölskyldur þeirra voru í brennidepli í spjalli kennaranna við þau 

og þættir tengdir því komu fram í byggingarleik þeirra. Af því má sjá að 

samhljómur er í niðurstöðum rannsóknarinnar og hugmyndum Bronfenbrenners 

(Berns, 2004) um það umhverfi sem börn læra og þroskast í. Fyrstu ár barnsins 

er það upptekið af sjálfu sér og fjölskyldu sinni. Eftir því sem barnið eldist verður 
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umhverfið flóknara og krefst þess í auknum mæli að barnið tengi saman fleiri 

þætti úr því svo sem samskipti á milli fjölskyldu þess og þeirra stoða 

samfélagsins sem fjölskyldan þarf á að halda. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar eru yngri börnin ekki komin það langt að skynja öll tengslin 

sem möguleikar eru á í millikerfi Bronfenbrenners en í leik eldri barnanna mátti 

sjá þau nota tengingar úr ytrakerfinu þegar þau léku vinnandi fólk sem sótti 

þjónustu í samfélaginu. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom bersýnilega í ljós að um 

samþættingu námsgreina var að ræða á öllum deildum leikskólans. Á 

meðan yngri börnin tengdust smátt og smátt samfélaginu í æ víðara 

samhengi þá voru þau í tilraunum sínum að glíma við vísindalega þætti 

með einingakubbana svo sem jafnvægi, burðarþol og stöðugleika. Á sama 

tíma fylgdu kubbunum sú krafa til barnanna að þau létu hin ýmsu form 

þeirra passa saman í byggingunum og eldri börnin gerðu m. a. mynstur og 

byggðu samhverfar byggingar og þannig varð stærðfræðin einnig hluti af 

námi þeirra. Eftir því sem eldri börnin lærðu meira um samfélagið, svo sem 

þjónustu og hlutverk ýmissa bygginga, kviknuðu fleiri hugmyndir sem þau 

notuðu í leiknum og tengsl við samfélagið urðu meira áberandi. Þá bættist 

byrjendalæsi við þar sem börnin prófuðu sig áfram með ritmálið þegar þau 

merktu byggingarnar sínar um leið og þau lærðu að hafa samskipti hvert 

við annað. Niðurstöðurnar koma heim og saman við það sem fram kemur 

hjá Hirsch (1996) sem benti á að í leik barna með einingakubbana fléttuðust 

námsþættir eins og stærðfræði, byrjendalæsi, vísindi og samfélagið. 

5.1.5 Hvernig upplifa kennararnir leik barnanna? 

Hér verður fjallað um upplifun kennaranna í rannsóknarferlinu bæði varð-

andi leik barnanna í tengslum við samfélagið og þróun eigin kennsluhátta. 

5.1.6 Að dýpka þekkingu barna 

Í niðurstöðunum kom fram að ábyrgð kennaranna fólst í því að skapa 

vænlegt námsumhverfi fyrir börnin svo að skilyrði þeirra til raunhæfrar 

menntunar væru sem best. Það gerðu þeir með því að hlusta á börnin og 

bregðast við þörfum þeirra. Þeir framkvæmdu tilfærslur innanhúss til þess 

að börnin fengju nægan tíma og gott rými til þess að skapa þeim aðstæður 

og tækifæri til að þróa áfram nám sitt og leik. Cuffaro (1995) bendir á að 

samkvæmt hugmyndum Deweys þurfi kennarar að skoða vel námsumhverfi 

barna þegar ákvarðanir séu teknar um rými, tíma, leikefni og skipulag. 

Skilyrði, sem stuðla að því að börn noti getu sína og hæfileika til samvinnu 

og samveru, þurfi að vera til staðar, efniviður á að vera aðgengilegur auk 
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þess sem gera eigi ráð fyrir nægilegu rými og tíma fyrir leiki og athafnir 

barnanna. Með því að gefa kubbaleiknum aukið rými og meiri tíma var 

börnunum gefinn kostur á aðstæðum sem buðu upp á fyrrgreinda þætti. 

Samkvæmt hugmyndum Deweys (Cuffaro, Nager og Shapiro, 2000) og 

Pratt (Cuffaro, 1995; Hauser, 2006; Pratt, 1948;) skiptir miklu máli að 

námsefni barnanna veki áhuga þeirra. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

kom í ljós að kennararnir voru meðvitaðir um það hlutverk sitt að grípa þau 

tækifæri, sem leyndust í áhuga barnanna, til þess að kanna betur þá þætti 

sem birtust í leik þeirra. Þess var gætt að áhugi barnanna væri kveikja að 

vali kennaranna á vettvangsferðum og heimsóknum sem farið var í með það 

að markmiði að auka þekkingu barnanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að kennararnir gættu þess að börnin væru 

virk í námi sínu og leik og lögðu áherslu á að þau tækju sjálfstæðar ákvarðanir í 

leiknum með eða án félaga sinna þar sem þau réðu alfarið ferðinni. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við hugmyndir um lýðræðislega kennsluhætti í 

anda Deweys (2000a) en þær miða að því að börn séu virkir þátttakendur í 

námsferli sínu og fái tækifæri til að móta námsumhverfi sitt með því að taka þátt 

í ákvörðunum um það. Niðurstöðurnar eiga sér einnig samhljóm í hugmyndum 

Pratt (1948) um að börn réðu ferðinni í leik sínum án stýringar kennarans og 

fengju með því tækifæri til að stýra námi sínu sjálf.  

Kennararnir lögðu sig fram um að þjálfa sig í að spyrja börnin opinna 

spurninga og efna til umræðna við þau um það sem þau fengust við til þess að fá 

þau til að ígrunda, leita lausna og styrkja þau á margan hátt. Kennurunum fór 

flestum fram varðandi þá þætti og gera má ráð fyrir að með auknu öryggi 

kennaranna hafi þessir samskiptahættir hafi haft áhrif, að mati kennaranna, á að 

börnin urðu örugg, ákveðin, víðsýn og sjálfstæð. Niðurstöðurnar benda til þess 

að kennurunum hafi tekist að tileinka sér þá kennsluhætti sem Pratt (1948) taldi 

svo mikilvæga til að ýta við hugsunum barna og skapa aðstæður fyrir 

ímyndunarafl þeirra svo að þau hefðu möguleika á að læra á sem 

árangursríkastan hátt. Samkvæmt túlkun Cuffaro (1995) á hugmyndum Deweys 

er ábyrgð á meðal þeirra persónueinkenna sem kennari þarf að búa yfir til þess að 

árangur náist í að viðhalda lýðræðislegu samfélagi. En ábyrgð kennaranna sneri 

ekki eingöngu að kennsluháttum þeirra heldur sköpuðu þeir aðstæður í 

námsumhverfi barnanna, sem kallaði á að þau sýndu ábyrgð í námi sínu, með því 

að fá þeim til þess gerð verkefni; á þetta lagði Dewey (2000a) áherslu í námi 

barna til þess að þau gætu byggt ofan á þá þekkingu sem þau hafa fyrir. 

Í niðurstöðunum kom fram að kennararnir töldu að þeirra eigið framlag í 

að tengja leik barnanna við samfélagslega þætti hefði haft bein áhrif á nám 

þeirra og leik og bentu á að samfélagsleg tenging byði börnunum upp á 
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fleiri námstækifæri heldur en ef hún er ekki til staðar. Það má leiða að því 

líkur að aukinn áhugi kennaranna og vitund þeirra um margskonar þætti í 

samfélaginu hafi haft áhrif á að leikur barnanna virtist koma úr fleiri áttum 

og verða fjölbreyttari en hann hafði áður verið. Það kom kennurunum á 

óvart hve börnin vissu mikið um hina ýmsu þætti samfélagsins en töldu 

jafnframt að þeir hefðu ýtt undir hugmyndir barnanna með því að sýna 

þeim áhuga, vinna með þeim og hvetja þau til að framkvæma það sem þeim 

datt í hug. Í þessum niðurstöðum má sjá hugmyndir Deweys (2000b) um 

kennara sem stjórnar samskiptaferlum, sem kennari og börn eiga hlutdeild 

í, þar sem kennarinn spyr spurninga og virkjar börnin til þátttöku sem leiðir 

til menntandi umræðna.  

Börnin sýndu mikinn áhuga á hvert öðru og þau spurðu hvert annað 

opinna spurninga sem má tengja því að kennararnir notuðu opnar 

spurningar gagnvart þeim þannig að samskiptahættir kennaranna endur-

spegluðust í börnunum. Kennurunum hefur auk þess tekist að byggja ofan á 

reynslu og þekkingu barnanna með umræðum og með því að gefa þeim 

tíma og rými sem þeir töldu að hefði skipt sköpum til að auka fjölbreytni í 

athafnasemi þeirra í kubbaleiknum. Kennararnir upplifðu að kennslu- og 

samskiptahættir þeirra með tengingu við samfélagið hefðu aukið víðsýni 

barnanna og upplifðu að börnin hefðu eflst í sjálfstæðum vinnubrögðum og 

dýpkað þekkingu sína. Finna má samhljóm í þessum niðurstöðum við hug-

myndir Pratt (1948) en hún telur að kennarinn eigi að vera í hvetjandi 

samvinnu við börnin til þess að hann geti lært að þekkja þau og veitt þeim 

öryggi og stuðning í því sem þau takist á við í leik sínum og námi. Ólafur 

Páll Jónsson (2010) telur að virðingu og virkni þurfi m.a. til þess að kennari 

geti stuðlað að lýðræðislegum starfsháttum og þá þætti má sjá í ofan-

greindum niðurstöðum.  

Kennararnir töldu að samfélagsleg tenging hefði haft veruleg áhrif á 

málþroska barnanna en orðaforðinn í leik og samskiptum þeirra varð afar 

fjölbreyttur þar sem börnin kynntust „öðruvísi hlutum“ og ræddu um þá við 

félaga sína og kennara. Vettvangsferðirnar og staðirnir, sem heimsóttir voru, 

buðu upp á að kennararnir notuðu ýmis orð, ólík þeim sem þeir töldu að hefðu 

verið notuð ef ekki hefði komið til tenging við samfélagið. Þessar niðurstöður 

koma heim og saman við það sem fram kemur hjá Cuffaro (1995) um að 

tungumálið gegni stærra hlutverki þegar börnin kynnast betur heiminum í 

kringum sig. Vygotsky (1978) benti á að tungumálið væri einn mikilvægasti 

þátturinn í vitsmunaþroska barnsins svo leiða má að því líkur að samfélagsleg 

tenging í námi barnanna hafi haft áhrif á vitsmunaþroska þeirra.  
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5.1.7 Þróun kennsluhátta 

Í niðurstöðunum kom í ljós að í því lærdómsferli, sem kennararnir voru í, 

styrktust þeir í að hlusta á börnin og bregðast við því sem þau sögðu í stað 

þess að grípa fram í fyrir þeim. Þeir þjálfuðu sig í að nota opnar spurningar 

og að halda uppi umræðum með barnahópnum og voru sammála um að 

þeim hefði farið verulega fram í þeim þáttum yfir veturinn. Kennararnir 

tóku framförum í að koma auga á það sem börnin höfðu áhuga á og að 

tengja það áframhaldandi þekkingaleit barnanna. Kennurunum fannst þeir 

jafnframt verða meðvitaðri um að gefa þyrfti börnunum tækifæri og hvetja 

þau til að spreyta sig sjálf í hinum ýmsu athöfnum leiksins í stað þess að 

gera hlutina fyrir þau. Fram kom hjá kennurunum að fundirnir, sem haldnir 

voru jafnt og þétt á meðan á rannsókninni stóð, efldu þá í hvívetna, bæði 

varðandi eigið öryggi í samskiptaháttum við börnin og tengingu á milli 

leiks barnanna og fjölbreyttra þátta samfélagsins. Það skipti miklu máli 

fyrir þá að geta deilt upplifunum sínum og reynslu með samkennurum 

sínum, ígrundað starfshætti sína og hlustað hver á annan. Þeir töldu fundina 

hafa gert gæfumuninn í þeirri vinnu að efla sig í hugmyndafræðinni á bak 

við einingakubbana. Þessar niðurstöður falla vel að því sem fram kemur hjá 

Hafdísi Guðjónsdóttur (2004) og Hafþóri Guðjónssyni (2008) um kennara 

sem ígrunda og læra í starfi til þess að öðlast betri þekkingu á starfi sínu og 

hafa áhrif á breytingar í skólastarfinu til hagsbóta fyrir börn. Cuffaro (1995) 

tekur í sama streng og telur að það gefi kennurum möguleika á að dýpka 

skilning sinn og öðlast ný tækifæri til að efla sig sem manneskjur og 

fagmenn í samfélagi þar sem þeim gefst kostur á að spyrja, spegla, ígrunda 

og deila með hvert öðru. Lærdómsferli kennaranna má líkja við það 

ferðalag, sem Dewey býður okkur í samkvæmt túlkun Cuffaro (1995), til að 

geta og hæfni okkar sem kennara fái að þroskast svo við getum tekið þátt í 

að móta og skapa þann stað sem við viljum vera á. Í ferðalagið er farið til 

að öðlast reynslu og víkka út sjóndeildarhring þeirra sem í förina slást og 

ég tel að samlíkingin eigi afar vel við niðurstöður þessarar rannsóknar.  
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvað gerist í leik barna með 

einingakubba þegar kennarar dýpka hjá sér þekkingu á hugmyndafræðinni 

sem liggur að baki þeirra; jafnframt að kanna áhrif samfélagslegra þátta á 

leik og nám barna með einingakubbana. Tilgangurinn var að varpa ljósi á 

hvað gerist í leik barna með einingakubba þegar farið er í vettvangsferðir 

og umræður um samfélagið fara fram á milli barna og leikskólakennara.  

Í þessari rannsókn hef ég, ásamt samkennurum mínum, tekið þátt í að að 

bæta skilyrði barna í leikskólanum Brákarborg til leiks, náms og þroska og 

í mínum huga er ljóst að hugtökin leikur og nám verða ekki í sundur slitin 

þegar unnið er með börnum á þennan hátt með einingakubba og áherslu á 

tengsl við samfélagið. Hvatinn að þessari rannsókn er ef til vill gamall 

draumur minn sem aðstæður mínar leyfðu að rættist.  

Í niðurstöðunum kom fram að kennararnir hafi verið í lykilhlutverki til 

þess að sú þróun, sem átti sér stað í leik barnanna, gæti orðið að veruleika. 

Með opnum spurningum til barnanna og umræðum opnuðu kennararnir 

fyrir hugmyndir hjá börnunum og með því að velja vettvangsferðir með 

tilliti til áhuga barnanna var byggt ofan á reynslu þeirra og bætt við 

þekkingu. Þeir sköpuðu samfellu í námi barnanna með því að gefa þeim 

tækifæri til að halda áfram með leikinn frá degi til dags í byrjun og þróunin 

varð sú að hlutverkaleikur barnanna náði yfir nokkra daga. 

Í niðurstöðunum kom í ljós að kennarar í Brákarborg telja að möguleikar 

barnanna til að öðlast raunhæfa menntun hafi verið efldir til muna. Yngri börnin 

lærðu um nánasta umhverfi sitt og fjölskyldur sínar og kom það fram í 

byggingum þeirra. Eldri börnin lærðu um samfélagið í víðara samhengi og má 

þar nefna ýmislegt sem fólk þarfnast í lífinu. Þau lærðu að matvörubúðir og 

lögreglustöðvar eru nauðsynlegar fyrir samfélagið og einnig spítalar fyrir fólk og 

dýr. Þau lærðu að störf fólks eru mikilvæg, svo sem verslunarstörf, bankastörf, 

hjúkrunar – og björgunarsveitastörf. Þau lærðu að það skiptir máli hvernig fólk 

kemur fram hvert við annað, auk þess uppgötvuðu þau hvaða reglur gilda í 

samskiptum fólks. Niðurstöðurnar sýndu ótvírætt að með einingakubbum, 

hugmyndafræðinni að baki þeim og kennsluháttum, sem beitt var, fór fram 

samþætt nám hjá börnum. Þar glímdu þau við stærðfræði, vísindi, byrjendalæsi 

og samskipti á meðan þau lærðu um samfélagið sem þau eru hluti af þar sem 

skapandi hugsun og hugmyndaflug barnanna var leiðarljós þeirra.  
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Dæmin sem hér hafa verið dregin fram eru aðeins lítið brot af því námi 

sem fram fór hjá börnunum í Brákarborg á meðan á rannsókninni stóð og 

erfitt var að velja úr öllum sögunum sem urðu til. Af sögunum að dæma má 

sjá að ef stuðst er við hugmyndir Caroline Pratt og Johns Dewey um 

aðgang barna að námsumhverfi þar sem þau fá tækifæri til að læra á 

skapandi hátt af reynslu sinni og eigin virkni, megi gera ráð fyrir að 

mikilvægt nám fari fram hjá börnunum. Pratt og Dewey voru sammála um 

að nauðsynlegt væri fyrir börn að kynnast samfélaginu til þess að komast 

að því hvernig það virkar. Þau töldu að börn ættu að fá tækifæri til að vinna 

í lýðræðislegri samvinnu við kennara sína og félaga og taka ákvarðanir um 

nám sitt. Með því er lagður grunnur að félagslega sterkum og sjálfstæðum 

einstaklingum sem taka ábyrgð á sjálfum sér og vaxa upp sem lýðræðislegir 

samfélagsþegnar.  

Í Brákarborg hefur rannsóknin stuðlað að því að efla fræðilegt 

kennarasamfélag sem einkennist af virðingu, áhuga og faglegum metnaði. 

Vinnan í rannsókninni hefur reynst þátttakendum lærdómsríkt ferðalag þar sem 

þeir hafa tileinkað sér lýðræðislega kennsluhætti og lögð var áhersla á að bæta 

enn frekar gott lærdómssamfélag kennara og barna í nánum tengslum við 

samfélagið. Kennararnir fengu aukinn styrk og urðu öruggari í starfinu með 

börnunum varðandi opnar spurningar og umræður. Þekking þeirra á 

hugmyndafræðinni, sem styður við einingakubbastarfið, hefur þannig dýpkað 

með þessari mikilvægu reynslu og það hafði tvímælalaust áhrif á nám 

barnanna. Í niðurstöðunum kom fram að spurningar, sem hvetja börn til að 

hugsa, auka víðsýni þeirra en í ljós kom að börn bæði hugsa og vita meira 

heldur en kennararnir reiknuðu með. Eftir lærdómsríkt ferli rannsóknarinnar er 

ekki nokkur vafi á að börn í leikskólum eiga að fá gnægð tækifæra til að læra 

sem mest í gegnum leik og eigin athafnasemi þar sem virkni hugar og handa er 

ráðandi og kveikjan í námi barnanna er í samfélaginu sem við búum í. 

Kennararnir hafa öðlast nýja sýn á nám barna og það er við hæfi hér að varpa 

fram orðum eins kennarans sem fram komu í rýnihópaviðtali í lok 

rannsóknarinnar og þeir beðnir um að segja eitthvað að lokum: 

„Ég ætlaði bara að segja að mér finnst skemmtilegra í vinnunni“. 
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Viðauki 1 

Skráningarblað fyrir meðrannsakendur/kennara á Dvergheimum og Álfheimum 

(deildir 1 – 2 ára barnanna og 3 – 4 ára barnanna)  

Dagsetning, nöfn barnanna, tímasetning leiktímans 

 

 Hvað eru börnin að byggja?  

 Er hlutverkaleikur í kringum byggingarnar þeirra?  

 Er hann tengdur einhverju úr samfélaginu?  

 T.d. fjölskyldum barnanna?  

 Dæmi um samskipti/umræður hjá börnunum? 

 

Skráningablað fyrir meðrannsakendur/kennara á Jötunheimum (deild elstu 

barnanna) 

Dagsetning, nöfn barnanna, tímasetning leiktímans 

 

 Hvað eru börnin að byggja?  

 Er hlutverkaleikur í kring um byggingar þeirra?  

  Er hlutverkaleikurinn tengdur einhverju úr samfélaginu?  

 Dæmi um samskipti/umræður hjá börnunum? 

 Eru tengsl við það sem sást og heyrðist í vettvangsferðunum í leik 

barnanna? Hvernig birtist það? 
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Viðauki 2 

Dagbókarskrif – leiðbeiningar fyrir meðrannsakendur 

 

Muna að: skrá dagsetningu dagbókarskrifanna. 

Lýsa eða ræða allt sem: 

 

 kemur þér á óvart 

 ruglar þig 

 gleður þig 

 veldur þér vonbrigðum/erfiðleikum 

 veldur árekstrum í kennslu þinni/ samskiptum þínum við börnin 

 spurningar/ vangaveltur sem vakna um það að innleiða 

samfélagsfræði í einingakubbastarf leikskólans. 

 hefur innleiðing samfélagsfræðinnar haft áhrif á annað starf á 

deildinni 

 hafa komið fram viðbrögð frá foreldrum 

 einnig annað sem þér dettur í hug að ræða 
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Viðauki 3 

Horft um öxl - Spurningar fyrir rýnihópaviðtal 27. maí 2009 

 

Varðandi börnin: 

 

1. Hvað finnst ykkur vera það mikilvægasta sem börnin hafa lært í tengslum 

við verkefnið? 

2. Í hverju finnst ykkur börnin helst hafa styrkst/eflst sem tengja má 

verkefninu? 

3. Hvar hafa þau vaxið mest? 

4. Hvað eruð þið ánægðastar með hjá börnunum sem kennarar? 

5. Er eitthvað sem ykkur finnst að hafi mátt betur fara? 

6. Eitthvað mikilvægt sem þið sjáið núna, sem við höfum gleymt að leggja 

áherslu á? 

7. Hafið þið orðið fyrir vonbrigðum með eitthvað varðandi verkefnið? 

Varðandi kennarana: 

 

1. Á hvaða sviðum hafið þið styrkst mest sem kennarar? 

2. Hver eru ykkar persónulegu markmið sem kennarar starfandi eftir þessari 

hugmyndafræði? 

3. Hvað þurfið þið að gera til að ná lengra? 

4. Eru einhverjar hindranir? Hverjar?  

5. Hefur verkefnið staðist væntingar ykkar? Á hvaða hátt? 
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Viðauki 4 

Samþykki leikskólastjóra um þátttöku leikskóla hans í rannsókn um nám 

barna. 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Elvu Önundardóttur við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Leiðbeinendur verkefnisins eru Hafþór Guðjónsson, dósent við 

H.Í., og Hrönn Pálmadóttir, lektor við sama skóla.  

 

Markmiðið er að skoða hvernig nám barna fer fram með því að innleiða 

samfélagsfræði í einingakubbastarf leikskólans.  

 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að vekja athygli á því hvernig samfélagsleg nálgun 

í leikskólastarfi hefur áhrif á nám barna.  

 

Eftirfarandi rannsóknarspurning verður höfð að leiðarljósi við öflun og úrvinnslu 

gagna: 

Hvaða nám fer fram hjá börnum í leik með einingakubba þegar samfélagið er tengt 

við einingakubbastarfið? 

 

Rannsóknin fer fram veturinn 2008 – 2009.  

 

Þátttakendur verða börn í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. Meðrannsakendur 

eru kennarar í sama leikskóla. 

 

Farið verður með alla þætti rannsóknarinnar sem trúnaðarmál. Aðeins þeir aðilar, 

sem að henni koma, hafa vitneskju um þátttöku mína í henni. Ég gef samþykki mitt 

fyrir því að gögn, sem safnað verður í rannsókn þessari, verði notuð í 

meistaraprófsritgerð og hugsanlega birt í viðurkenndu ritrýndu vísindatímariti. Ég 

geri mér einnig grein fyrir því að um nafnleynd verður að ræða þannig að ekki er 

hægt að rekja gögn úr rannsókninni til mín. Öllum frumgögnum rannsóknarinnar 

verður eytt strax að lokinni úrvinnslu og birtingu þeirra.  
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Ég undirritaður/rituð gef hér með samþykki mitt fyrir því að rannsókn þessi verði 

gerð í leikskóla í Reykjavík. Markmið og aðferðir rannsóknarinnar hafa verið skýrð 

fyrir mér með fullnægjandi hætti.   

 

 

_______________________     _______  

        Dags. 

________________________     ______ 

Rannsakandi      Dags. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í rannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 

551-7100, fax: 551-144 

Þú getur ávallt leitað til rannsakanda eða leiðbeinenda ef einhverjar spurningar vakna í 

sambandi við rannsóknina.    
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Viðauki 5 

 

Samþykki Menntasviðs um þátttöku leikskóla í Reykjavík í rannsókn um nám 

barna. 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Elvu Önundardóttur við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Leiðbeinendur verkefnisins eru Hafþór Guðjónsson, dósent við 

H.Í., og Hrönn Pálmadóttir, lektor við sama skóla.  

 

Markmiðið er að skoða hvernig nám barna birtist með því að innleiða 

samfélagsfræði í einingakubbastarf leikskólans.  

 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að vekja athygli á því hvernig samfélagsleg nálgun 

í leikskólastarfi hefur áhrif á nám barna.  

 

Eftirfarandi rannsóknarspurning verður höfð að leiðarljósi við öflun og úrvinnslu 

gagna: 

Hvaða nám fer fram hjá börnum í leik með einingakubba þegar samfélagið er tengt 

við einingakubbastarfið? 

 

Rannsóknin fer fram veturinn 2008 – 2009.  

 

Þátttakendur verða börn í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. 

 

Farið verður með alla þætti rannsóknarinnar sem trúnaðarmál. Aðeins þeir aðilar 

sem að henni koma hafa vitneskju um þátttöku mína í henni. Ég gef samþykki mitt 

fyrir því að gögnum sem safnað verður í rannsókn þessari verði notuð í 

meistaraprófsritgerð og hugsanlega birt í viðurkenndu ritrýndu vísindatímariti. Ég 

geri mér einnig grein fyrir því að um nafnleynd verður að ræða þannig að ekki er 

hægt að rekja gögn úr rannsókninni til mín. Öllum frumgögnum rannsóknarinnar 

verður eytt strax að lokinni úrvinnslu og birtingu þeirra.  
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Ég undirritaður/rituð gef hér með samþykki mitt fyrir því að rannsókn þessi verði 

gerð í leikskóla í Reykjavík. Markmið og aðferðir rannsóknarinnar hafa verið skýrð 

fyrir mér með fullnægjandi hætti.   

 

 

____________________     

 __________ 

        Dags. 

 

____________________     

 __________ 

Rannsakandi       Dags. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í rannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 

551-7100, fax: 551-144 

Þú getur ávallt leitað til rannsakanda eða leiðbeinenda ef einhverjar spurningar vakna í 

sambandi við rannsóknina.    
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Viðauki 6 

 

Samþykki kennara um þátttöku þeirra í rannsókn um nám barna. 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Elvu Önundardóttur við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Leiðbeinendur verkefnisins eru Hafþór Guðjónsson, dósent við 

H.Í., og Hrönn Pálmadóttir, lektor við sama skóla.  

 

Markmiðið er að skoða hvernig nám barna fer fram með því að innleiða 

samfélagsfræði í einingakubbastarf leikskólans.  

 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að vekja athygli á því hvernig samfélagsleg nálgun 

í leikskólastarfi hefur áhrif á nám barna.  

 

Eftirfarandi rannsóknarspurning verður höfð að leiðarljósi við öflun og úrvinnslu 

gagna: 

Hvaða nám fer fram hjá börnum í leik með einingakubba þegar samfélagið er tengt 

við einingakubbastarfið? 

 

Rannsóknin fer fram veturinn 2008 – 2009.  

 

Þátttakendur verða börn í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. Meðrannsakendur 

eru kennarar í sama leikskóla. 

 

Farið verður með alla þætti rannsóknarinnar sem trúnaðarmál. Aðeins þeir aðilar 

sem að henni koma hafa vitneskju um þátttöku mína í henni. Ég gef samþykki mitt 

fyrir því að gögnum sem safnað verður í rannsókn þessari verði notuð í 

meistaraprófsritgerð og hugsanlega birt í viðurkenndu ritrýndu vísindatímariti. Ég 

geri mér einnig grein fyrir því að um nafnleynd verður að ræða þannig að ekki er 

hægt að rekja gögn úr rannsókninni til mín. Öllum frumgögnum rannsóknarinnar 

verður eytt strax að lokinni úrvinnslu og birtingu þeirra.  
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Ég undirritaður/rituð gef hér með samþykki mitt fyrir því að skráningar mínar verði 

notaðar í rannsókn þessari. Markmið og aðferðir rannsóknarinnar hafa verið skýrð 

fyrir mér með fullnægjandi hætti.   

 

 

____________________     

 __________ 

        

 Dags. 

 

____________________     

 __________ 

Rannsakandi       

 Dags. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í rannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 

551-7100, fax: 551-144 

Þú getur ávallt leitað til rannsakanda eða leiðbeinenda ef einhverjar spurningar vakna í 

sambandi við rannsóknina.    
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Viðauki 7 

 

Samþykki foreldra um þátttöku barna þeirra í rannsókn um nám barna. 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Elvu Önundardóttur við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Leiðbeinendur verkefnisins eru Hafþór Guðjónsson dósent við 

H.Í. og Hrönn Pálmadóttir lektor við sama skóla.  

 

Markmiðið er að skoða hvaða nám fer fram hjá börnum með því að innleiða 

samfélagsfræði í einingakubbastarf leikskólans.  

 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að vekja athygli á því hvernig samfélagsleg nálgun 

í leikskólastarfi hefur áhrif á nám barna.  

 

Eftirfarandi rannsóknarspurning verður höfð að leiðarljósi við öflun og úrvinnslu 

gagna: 

Hvaða nám fer fram hjá börnum í leik með einingakubba þegar samfélagið er tengt 

við einingakubbastarfið? 

 

Rannsóknin fer fram veturinn 2008 – 2009.  

 

Þátttakendur verða börn í leikskólanum Brákarborg í Reykjavík. Meðrannsakendur 

eru kennarar í sama leikskóla. 

 

Farið verður með alla þætti rannsóknarinnar sem trúnaðarmál. Aðeins þeir aðilar 

sem að henni koma hafa vitneskju um þátttöku mína í henni. Ég gef samþykki mitt 

fyrir því að gögnum sem safnað verður í rannsókn þessari verði notuð í 

meistaraprófsritgerð og hugsanlega birt í viðurkenndu ritrýndu vísindatímariti. Ég 

geri mér einnig grein fyrir því að um nafnleynd verður að ræða þannig að ekki er 

hægt að rekja gögn úr rannsókninni til mín. Öllum frumgögnum rannsóknarinnar 

verður eytt strax að lokinni úrvinnslu og birtingu þeirra.  
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Ég undirritaður/rituð gef hér með samþykki mitt fyrir því að barn mitt taki þátt í 

rannsókninni. Markmið og aðferðir rannsóknarinnar hafa verið skýrð fyrir mér með 

fullnægjandi hætti.   

 

 

____________________     

 __________ 

        

 Dags. 

 

____________________     

 __________ 

Rannsakandi       

 Dags. 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í rannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 

551-7100, fax: 551-144 

Þú getur ávallt leitað til rannsakanda eða leiðbeinenda ef einhverjar spurningar vakna í 

sambandi við rannsóknina.    
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