
Einingakubbar til náms og þroska

Hvernig má nýta hugmyndafræði
John Dewey’s

með áherslu á kubba
Caroline Pratt?









































Mikilvægi sjálfsnáms

• Dewey 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 því sem Dewey
snéri sér síðar meir að, en það var að þróa
kennsluhætti og gera börnin meira virk í
kennslunni.



Róttækar breytingar í
kennsluháttum

• Dewey fór að móta hugmyndir sínar um róttækar
breytingar á kennsluháttum og skólastarfi. Hann
hafði tekið eftir því að iðnvæðingin,
þéttbýlismyndun, vísindi og tækni höfðu valdið
svo mikilli byltingu að skólakerfið gat ekki leitt
þessar breytingar lengur hjá sér.  Hugmyndir
þeirra hjóna snérust um það að hverfa frá
yfirheyrslu og utanbókalærdómi þar sem börn áttu
að sitja kyrr og þegja, í það sem hann kallaði nám
í verki  (Dewey, J.1910/2000:14-15).



John Dewey
Að læra er að læra að hugsa

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

Listin að spyrja er svo fullkomlega samtvinnuð
listinni að leiðbeina í námi að ekki er hægt að setja
strangar og ósveigjanlegar reglur um beitingu hennar

(Dewey,J1910/2000;14)



Caroline Pratt
• Caroline Pratt uppeldis- og menntafrömuður er hönnuður

einingakubbanna. Pratt byggði hugmyndafræði sína m.a. á
framfarastefnu Dewey

• Kubbarnir eru gerðir úr gegnheilum við sem nefnist Hlynur.

• Kubbarnir eru í ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum sem
miðast við grunnkubbinn.

• Sumir kubbana eru sívalir eða bogadregnir en allir falla þeir á
einhvern hátt að hlutföllum grunnkubbsins hvað varðar þykkt,

breidd og lengd. (Cuffaro,H .66;Lundberg.K -60)



• Hreyfing
• Málrækt
• Myndsköpun
• Tónlist
• Náttúra og umhverfi
• Menning og samfélag
• Lífsleikni
• Kubbaleikur

Allir námsþættir leikskólans
snerta kubbana





Hlutverk kennarans

• Kennarinn leggur inn kubbana

• Kennarinn hvetur börnin til
lausnaleitar

• Kennarinn hvetur til opinna spurninga

• Lykill í samskiptum er virðing



















Tiltekt - Flokka

• Hvers vegna flokka?

• Hugtakaskilningur

• Stærðfræði

• Formskynjun

• Magn

• Leikur -auðveldara að
taka saman



Eldri börnin (3-5 ára) flokka byggingar
sínar, fimm og fimm kubba saman
Yngri börnin (1-3 ára) flokka þrjá og þrjá
kubba saman


