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Ú t d r á t t u r  

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að sýna fram á mikilvægi leikja sem hluta af 

kennsluaðferð í tungumálakennslu. Í þessari umfjöllun er sýnt fram á það hversu góð 

viðbót leikir geta verið til þess að mæta kröfum um aukna fjölbreytni í kennslu. 

Í ritgerðinni er farið yfir uppruna leikja, hvers vegna þeir eru mikilvægir fyrir 

tungumálakennsluna, samþættingu leikja og hefðbundinna kennsluaðferða og hvað 

kennari þarf að hafa í huga þegar leikir eru valdir. Einnig verður stuttlega skoðuð staða 

leikja á Íslandi. Í lokinn útskýrir höfundur hversu mikið gagn er hægt að hafa af leikjum í 

tungumálakennslu á unglingastigi og gefur uppskrift að sjö leikjum sem gætu nýst við 

kennslu á unglingastigi. 

Helstu niðurstöður eru að leiki er auðveldlega hægt að flétta saman við venjulegar 

kennsluaðferðir í því skyni að mæta misjöfnum þörfum ólíkra einstaklinga. Þeir eru 

mikilvæg viðbót við tungumálakennsluna vegna þess að leikir auðga og létta 

lærdómsandrúmsloftið, þar sem nemendur ná að festa í minni lykilatriði á óþvingaðan 

hátt.                      
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1. I n n g a n g u r  

Efni þessarar lokaritgerðar fjallar um það hvernig leikir geta nýst sem góð viðbót með 

öðrum kennsluaðferðum í tungumálakennslu. Ástæða efnisins er til komin vegna þess að 

leikir eru lítið notaðir við kennslu á unglingastigi hér á Íslandi þó svo að þeir hafi mikið 

fram að færa ásamt öðrum kennsluaðferðum. Umræða um mikilvægi leikja er 

nauðsynleg, til þess að sýna kennarastéttinni hversu gagnlegir þeir geta verið. Í þessari 

umfjöllun verður skoðaður uppruni leikja, notagildi, notkun og staða þeirra á Íslandi. Það 

er hægt að nota leiki fyrir allan aldurshóp en í þessari umfjöllun er athyglinni beint 

sérstaklega að unglingastigi og hvernig leikir nýtast á því stigi. Í lokin eru síðan sjö leikir 

sem lesendur geta nýtt sér í kennslu með aðlögun að sínum nemendum.               
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2. L e i k u r o g n o t a g i l d i l e i k j a í s k ó l a s t a r f i n u  

Hvers vegna ætti að nota leiki í skólastarfinu sem 

kennsluaðferð? Hér verður skoðað hvað felst í orðinu leikur 

og nokkrar ástæður fyrir því hvers vegna það ætti að nýta 

leiki sem kennsluaðferð í tungumálakennslu.   

Samkvæmt Grunfeld (1985) þá er liðinn þó nokkur tími síðan Alfonso, sem þá var 

konungur Kastalíu, var að vinna að bók sem fjallaði um spil og leiki. Þessi atburður átti 

sér stað árið 1283, en þetta var fyrsta bók sinnar tegundar í evrópskum bókmenntum. 

Þessi bók hafði að geyma spil og leiki frá mismunandi menningum og þjóðfélagsstéttum 

úr öllum heiminum. Það að spila leiki er hluti af mannfólkinu og hefur aldrei fylgt 

markalínum menningar né tungumáls. Margir leikir sem í dag eru taldir góð skemmtun 

eiga í raun rætur sínar að rekja aftur í gráa forneskju sem leifar af helgiathöfnum. Tiltekin 

spil og leikir hófust sem þjálfun fyrir yngri kynslóðina eða stuðluðu að varðveislu 

fenginnar kunnáttu (Grunfeld, 1985:13). Leikir hafa augljóslega verið til í margar aldir og 

fólk hefur löngum farið í leiki til þess að skemmta sér og þjálfa þá færni sem til þarf. Það 

er nokkuð ljóst að leikir hafa lengi verið góð leið til þess að þjálfa færni og kunnáttu fólks 

sem tengist þeirra menningu eða annarri. 

Leikur snýst í meginpörtum um það að vera í leik þar sem gilda ákveðnar reglur, 

sem mynda nokkurs konar umgjörð um leikinn. Sem dæmi má nefna að þegar börn leika 

sér með bolta án reglna, þá eru þau að leika sér. En um leið og búið er að bæta við reglum 

sem segja til um það hvernig og hvert á að sparka boltanum (eins og að skjóta í  mark eða 

milli staura) breytir það því þannig að börnin eru ekki að leika sér heldur eru þau í leik 

sem hefur ákveðið markmið (Rixon,1981:3).  

Það eru fjölmargar góðar og gildar ástæður fyrir því að nota leiki sem 

kennsluaðferð. Í fyrsta lagi eru Ingvar Sigurgeirsson (1995), Rixon (1981) og Wright, 

Betteridge og Buckby (1979) sammála um að leikir séu mjög mikilvægir þar sem þeir 

hafa margvíslegt gildi í skólastarfinu. Það er að segja þeir hvetja nemendur, ýta undir  

tilbreytingu og æskilega fjölbreytni. 

Í öðru lagi töldu Danesi (1987), Ellington, Gordon og Fowlie (1998), Rixon 

(1981) og Ingvar Sigurgeirsson (1995), að leikir væru góð leið til þess að festa ýmis atriði 
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í minninu, þjálfa málnotkun og efla hugtakaskilning. Danesi (1987) leggur áherslu á að 

leikir geti komið í staðinn fyrir endalausar endurtekningar á æfingum sem hafa það eina 

markmið að festa málfræðireglur, hugtök og önnur atriði í minnið. Hún vill meina að 

leikir hjálpi nemendum að læra þessi atriði þegar leikir eru endurteknir án þess að 

nemendur verði varir við það. Í framhaldi af þessu segir Rixon (1981) að  þegar verið er í 

leik þá sé færnin sem notuð er í leiknum þróuð og verði betri í gegnum endurtekna 

notkun, sem leiði til þess að nemendur vilji læra það sem snýr að leiknum til þess að 

verða betri og standa sig vel í leiknum. Með það í huga ættu ýmis atriði að festast betur í 

minnið þegar unnið er með leiki án þess að nemendur séu meðvitaðir um það. Ellington 

o.fl. (1998) hafa komist að þeirri niðurstöðu með rannsóknum og könnunum en þó ekki 

ítarlegum, að leikir séu ekki áhrifaríkari heldur en venjuleg kennsluaðferðir þegar verið er 

að kenna staðreyndir og undirstöðuatriði í ákveðinni námsgrein. En þeir vilja samt meina 

að leikir séu áhrifaríkir þegar kemur að því að styrkja kunnáttuna og styðja við 

grunnatriði frá kennslunni sem fer fram með því að æfa það í notkun og við stanslausar 

endurtekningar. Að lokum þá telur Ingvar Sigurgeirsson (1995) mikilvægt að fólk átti sig 

á því að leikir séu góð leið til þess að festa hluti í minnið við endurtekna notkun eins og 

fram kom hjá hinum höfundunum hér fyrir ofan.   

Í þriðja lagi voru Ingvar Sigurgeirsson (1995), Danesi (1987), Rixon (1981) og 

Lee (1965) sammála því að leikir eru mjög þægilegir í meðhöndlun þar sem alla leiki er 

hægt að útfæra, þróa og laga að nýjum aðstæðum sem er mjög mikilvægt þegar verið er 

að ná mismunandi markmiðum og mæta þörfum mismunandi einstaklinga. Lee (1965) 

sýnir til dæmis í bókinni sinni fjölmargar útfærslur á leikjum sem henta við mismunandi 

aðstæður og bendir síðan á að það sé í verkahring kennarans að taka leik og aðlaga að 

sínum bekk. Þá vill Danesi (1987) einnig meina að það vilji svo heppilega til að það sé 

mjög auðvelt fyrir leiki að aðlagast því sem þarf hverju sinni. Það er sem sagt auðvelt að 

aðlaga leiki þeim æfingum sem skilgreina daglega kennslurútínu. Hún telur þetta 

mikilvægt þar sem tungumálaleikir virðast vera sérstaklega áhrifaríkir í að efla lærdóm 

eða þekkingu. Ingvar Sigurgeirsson (1995) talar líka um að kennarar verði að lesa 

leiklýsingar þannig að enga hugmynd ætti að taka sem gefna, þar sem hægt er að 

endurhanna og breyta öllum leikjum til aðlögunar að nemendahóp kennarans. 
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Í fjórða lagi tala Ellington o.fl. (1998), Lee (1965), Rixon (1981) og Wright o.fl. 

(1979) um að leikir séu án efa mjög heppileg nálgun eða aðferð fyrir kennara gagnvart 

nemendum sínum.  Ellington o.fl. (1998) vilja meina að samkvæmt almennum 

athugunum  á yfirburðum leikja gagnvart öðrum kennsluaðferðum er þátttaka góð og 

áhugi nemenda á leikjum mjög mikill. Höfundarnir telja þennan eiginleika sérstaklega 

gagnlegan þegar þessi tækni er notuð fyrir þá sem eru getuminni af því að flestum 

nemendum finnst þessi aðferð sérstaklega ánægjuleg. Að auki hafa þeir af eigin reynslu 

kynnst því hversu vel heppnuð aðferð leikir eru þegar þeir eru notaðir í kennslu. Lee 

(1965) telur að leikir færi nemendur og kennara nær hver öðrum á þægilegan hátt sem 

hjálpar til við að slaka á og létta lærdómsferlið. Þessu til staðfestingar þá notaði Rixon 

(1981) meðal annars leiki til þess að ná til mjög erfiðra nemenda þar sem  hún var að 

kenna í Englandi. Hún var að kenna nemendum sem voru ókurteisir og lakir námslega, en 

hún náði til þeirra í gegnum leiki og árangurinn reyndist tilkomumikill á aðeins fáum 

vikum. Að lokum þá finnst Wright o.fl (1979) að leikir geti hjálpað til með alla færniþætti 

tungumálsins á öllum stigum kennslunnar og þeir telja það mikilvægt að leikir eru ekki 

bundnir við neinn sérstakan aldurshóp. Þeir komu síðan einnig inn á að þetta sé góð 

aðferð þar sem  nemendur eru miklu líklegri til þess að skilja tilgang tungumálsins þegar 

það er notað í leikjarformi án pressu, enda hjálpa þeir og hvetja marga námsmenn til að 

viðhalda viðleitni sinni gangvart tungumálinu. 

Í fimmta lagi álíta Rixon (1981), Ellington o.fl. (1998) og Aðalsteinn (1969) að 

leikir séu þannig að þeir bjóði nemendum og kennara upp á fjölbreyttara verklag innan 

bekkjarins á mjög þægilegan og afslappaðan hátt. Kennslan getur á einfaldan hátt orðið 

nemendamiðuð og kennt nemendum að virða hvern annan. En samkvæmt Rixon (1981) 

bjóða leikir upp á annars konar samskipti á milli nemenda í bekknum á auðveldan hátt. 

Kennarar geta átt í miklum erfiðleikum með að komast út úr hinu svo kallaða kennari-

nemendur mynstrinu.  Það er að segja, kennarinn berst  kannski við að finna hefðbundnar 

kennsluaðferðir til þess að nálgast nemendur á mismunandi hátt, en áttar sig ekki á því 

hvað leikir geta boðið upp á mismunandi nálgun með ólíkum hætti. Í leikjum eru 

leikmenn  

 

en aðalatriðið  er að í flestum leikjum þá er hægt að færa leikmenn til þar 

sem þeir hafa mismunandi hlutverk og skyldur. Kennari gæti því með mismunandi 

leikjum náð breyttu fyrirkomulagi í bekknum án mikillar áreynslu. Leikmenn gleyma sér 
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auðveldlega og þannig auðveldar það kennara að komast út úr hinu hefðbundna mynstri. 

Bekkjarfélagar sem eru feimnir eru líklegri til þess að hafa samskipti við aðra í bekknum í 

hita leiksins. Að þessu leyti eru leikir vel til þess fallnir að koma kennslunni úr föstum 

skorðum. Samt sem áður bendir  Rixon (1981)  á að þó svo að þetta sé sniðug hugmynd 

og stuðli að meiri samskiptum innan bekkjarfélaga,  fer þetta líka að miklu leyti eftir 

bekknum og eðli leiksins. Ellington o.fl. (1998) eru sammála þessu og telja þetta góða 

ástæðu fyrir því að leikir séu notaðir í kennslu, en ástæða þess að leikir hafa náð svo 

miklum vinsældum frá því 1960 er vegna þess að þeir koma til móts við þá hugmynd sem 

kom fram á sjónarsviðið þá um að gera kennslu nemendamiðaðri. Aðalsteinn Hallsson 

(1969) telur það líka mikilvægt fyrir nemendur að skiptast á hinum ýmsu hlutverkum í 

leikjum, eins og að leika ekki fyrr en merki er gefið og verða að hlýða ákveðnum 

leikreglum. Þetta hjálpi þeim við að bæta sjálfsaga þeirra og læra að aldrei má beita 

rangindum í leik. Á þennan hátt læra þau ráðvendni á árangursríkan og einfaldan hátt. 

Í sjötta lagi þá  eru Lee (1965) og Rixon (1981) sammála um það að nemendur 

sem taka þátt í leik viti alltaf  hver markmiðin séu. Lee talar um að í leik þá er markmiðið 

augljóst, nemandi veit hvað er ætlast til af honum. Þetta er keppni í að vilja gera sitt 

besta, vinna aðra og bæta sjálfan sig sem á endanum veitir mikla ánægju. Það sem 

leikurinn hefur einnig að mati Lee (1965) er ákveðin byrjun og endir með reglum sem 

passa upp á leikinn. Rixon (1981) er alveg sammála og telur nemendur kunna að meta 

það þegar þeir vita hvað verið sé að þjálfa og af hverju leikurinn er spilaður. Þeir fá 

vitneskju um hvaða færniþátt sé verið að vinna með og hvert markmið leiksins sé.  

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á leikjum í kennslu og trúi því að leikir komi að 

góðum notum þegar kemur að því að hjálpa nemendum að læra bæði flókinn og einföld 

atriði sem snúa að lærdómnum. Í fyrsta vettvangsnáminu þá var ég að kenna nemendum í 

5. bekk. Ég ákvað að nota stærðfræðileik til þess að kenna þeim meira um almenn brot. 

Þegar ég bar þessa hugmynd undir kennarann, þá tók hann vel í þetta en kvaðst sjálfur 

ekki nota leiki í sinni kennslu. Hann var samt sem áður spenntur að sjá hvernig til tækist.  

Ég komst í nálægð við þennan stærðfræðileik í námskeiði sem kenndi ýmsar 

kennsluaðferðir og nálganir við nemendur. Í skólanum þar sem ég var í vettvangsnáminu 

notuðu allir kennaranemarnir þennan leik  á sína nemendur, það eitt segir að flestir hafa 

áhuga á að prófa eitthvað nýtt og mjög margir hafa áhuga á því að nota leiki sem hluta af 
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kennsluaðferðum. Niðurstöðurnar af því að nota leikin voru þær að nemendurnir voru 

reglulega áhugasamir og jafnvel þeir sem voru ekki með mjög góð tök á almennum 

brotum. Nemendurnir tóku það ekki nærri sér þó svo að þeir gerðu villur þar sem þetta 

var leikur. En það voru líka nemendur sem mynduðu mikið keppnisskap og vildu vinna 

leikinn.  Kennaranum sjálfum fannst þetta mjög áhugavert og trúði því varla að leikurinn 

höfðaði til nánast allra í bekknum. Það sem kom verulega á óvart var að getuminni 

nemendur náðu sér ekki síður á strik heldur en þeir getumeiri.                       
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3. S a m s p i l l e i k j a o g h e f ð b u n d i n n a 
k e n n s l u a ð f e r ð a  

Farið er yfir notagildi hefðbundinna kennsluaðferða. Síðan 

er skoðað hvernig leikir geta auðveldlega verið notaðir með 

kennsluaðferð, þar sem þetta tvennt er alls ekki svo ólíkt í 

eðli sínu.   

Ein kennslustund samanstendur í mörgum tilvikum af nokkrum kennsluaðferðum til þess 

að gera kennsluna hnitmiðaða og mæta betur þörfum nemenda, þar sem  nemendahópar 

eru mjög misjafnir hvað varðar getu og hegðun. Flestar aðferðir má útfæra á fjölmarga og 

oft ólíka vegu. Þar sem það hefur komið í ljós að nemendum henta mismunandi 

kennsluaðferðir, þá ýtir það undir þá nauðsyn að fjölbreytni sé mjög mikilvæg og ólíkar 

kennsluaðferðir auka líkur á því að sem flestir nemendur njóti góðs af kennslunni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:67). Aðalnámskráin frá 2007 fjallar meðal annars um og ítrekar 

mikilvægi kennsluaðferða og hvernig misjafnar aðferðir henti við mismunandi tækifæri, 

þegar verið er að auka færniþætti nemenda. 

Þessi leið kennara til þess að hafa skipulag á kennslunni sinni  hjálpar þeim líka 

að hafa yfirsýn og betri stjórn á samskiptum sínum við nemendur. Þetta auðveldar 

kennara þegar farið er yfir viðfangsefni og við notkun námsefnis yfir önnina í því skyni 

að nemendur læri og nái þeim markmiðum sem sett eru bæði í upphafi annar og 

kennslustundar.  

Að þessu sögðu þá er val á kennsluaðferðum  mjög mikilvæg ákvörðun að hálfu 

kennara og getur þar af leiðandi verið mjög afdrifarík þegar verið er að undirbúa sig fyrir 

kennslu. Það eru fjölmargar aðferðir sem hægt er að velja úr þegar kennsluaðferðir eru 

annars vegar, þess vegna er mikilvægt að kennarar þekki tugi aðferða til hlítar ef vel á að 

vera. Kennsluaðferðir hafa sína kosti og galla, það er ekki hægt að finna neina sem er 

fullkomin, þar sem kennsluaðferðir byggjast á ólíkri hugmyndafræði með mismunandi 

markmiðum. Það jákvæða við kennsluaðferðir  eins og leikina er að útfærslan getur verið 

á fjölmarga ólíka vegu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b: 67). 

Hver kennsluaðferð markast af þeim sem beitir henni, samskipti kennara og 

nemenda eru svo flókin að örlítill útfærslumunur, eða smávægileg truflun getur haft 
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veruleg áhrif á hvernig til tekst. Framkoma kennara og sú kennsluaðferð sem hann beitir 

geta fallið svo vel saman að árangurinn verður markviss og sannfærandi kennsla á meðan 

sama aðferð getur farið öll úrskeiðis hjá öðrum kennara sem beitir henni á annan hátt og 

hefur ekki sama skilning á aðferðinni. Það sama á við um leiki, því leikir misheppnast ef 

kennari veit ekki um hvað leikurinn snýst, skilur ekki uppbygginguna og tilgang leiksins. 

Þar af leiðandi verður kennarinn óöruggur með að nota hann markvisst (Danesi, 1987: 7). 

Fólk gæti verið þeirrar skoðunar að enginn vandi sé að kenna leiki, en það er 

mikill misskilningur. Þetta er engu minni vandi en að kenna með öðrum 

kennsluaðferðum. Það þarf bæði þekkingu og reynslu ef verulega vel á að takast. 

Kennarinn þarf fyrir það fyrsta að gæta þess vel að velja einungis þá leiki sem eru við 

hæfi barnanna miðað við aldur þeirra og þroska (Aðalsteinn, 1969:15). 

Það er mikilvægt að skoða hvernig leikir, lærdómur og aðrar kennsluaðferðir eiga 

saman og í því sambandi þarf að skoða leiki almennt, með dæmum úr hinu daglega lífi, 

eða leiki sem eru útbúnir sérstaklega með kennslu í huga. Þetta hjálpar kennara við að 

taka út aðalatriði sem koma sér vel í tungumálakennslu og líka til þess að sjá hvaða hlutir 

koma ekki að miklu gagni (Rixon, 1981: 2-3).  

  Ef leikir eru eingöngu notaðir til þess að fylla upp í tímaleysi þá missa 

kennararnir og nemendurnir mjög fljótt áhuga á þeim. En ef leikir eru samtvinnaðir við 

aðrar kennsluaðferðir sem eðlilegur partur af kennslunni þá eru miklar líkur á því að 

nemendum líki við það að nota leiki sem skapi líflegt og óþvingandi lærdómsumhverfi. 

Þetta  skilar sér í  jákvæðara viðhorfi gagnvart tungumálinu sem verið er að læra (Danesi, 

1987: 6). 

 Umræða um mikilvægi leikja er alveg jafn nauðsynleg eins og þegar rætt er um 

gildi hina ýmsu kennsluaðferða. Rixon (1981) höfundur bókarinnar How To Use Games 

In Language Teaching tekur fram af eigin reynslu að leikir séu ekki bara nytsamlegir 

heldur líka vinsælir. Hún beinir skrifum sínum til kennara sem hafa notað leiki með góðri 

útkomu, til kennara þar sem útkoman er afleit og einnig til þeirra sem nýta leiki ekki á 

neinn hátt. Það er hennar markmið að miðla af sinni eigin reynslu af leikjum til hinna sem 

þekkja ekki til eða vilja læra fleiri aðferðir við að búa til leiki.  

Kennsluaðferðir og leikir eiga mjög vel saman, það á alveg það sama við um leiki  

þegar unnið er að því að finna bestu kennsluaðferðina. Það er mjög mikilvægt að skoða 
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leiki frá öllum sjónarmiðum og nýta þá á réttan hátt. Það þarf að skoða leiðir til þess að 

leikirnir samlagist kennslunni og verði þar af leiðandi jákvæður partur og mikilvæg 

viðbót (Rixon,1981: 1). Fjölmargir leikir  eru frábærir til þess að gera góð skil á hinum 

ýmsu færnisþáttum á góðan hátt. En sumir eru samt sem áður alls ekkert sérstakir. Það 

sama á algjörleg við um kennsluaðferðir, sumar eru mjög góðar en sumar eru alveg 

handónýtar (Wright, Betteridge og Buckby, 1979:1).  

Danesi (1987) leggur mikla áherslu á að of mikið af góðum hlut er slæmt

 

(bls. 

4). Það á alls ekki að breyta tungumálakennslu í þrauta og leikjakennslu. Það á að nota 

þetta með öðrum kennsluaðferðum í jafnvægi. Það er í raun ekki nein ein aðferð sem á að 

vera ríkjandi heldur nýta allt sem er í boði. Það sem höfundur vill benda á er að þó svo að 

leikir höfði til fjölda nemenda, þá er ekki hægt að alhæfa að allir nemendur hafi áhuga á 

þeim. Það hefur verið mikil þróun í kennslufræði og rannsóknum á kennsluaðferðum og 

kennsluháttum af hinum ýmsu aðilum. Þá er verið að tala um mikilvægi þess að  taka mið 

af því að nemendum henta mismunandi námsleiðir. Það er að segja þeir hafa ólíkan 

námstíl eða námslag (Ingvar Sigurgeirsson, 1995). 

Samkvæmt Ellington o.fl. (1998) eru til margir leikir sem sýna fram á það hvernig 

kennslufræðsla og hluti af leikjum getur verið mjög vel blandað saman til þess að ná sem 

bestum árangri. Það er nokkuð ljóst að nemendur geta ekki spilað leik án þess að skilja 

efnið sem er unnið með. Þetta vinnur með hvert öðru þar sem nemendur spila ekki leikinn 

ef þeir kunna ekki efnið og efnið kemst til skila ef þeir spila leikinn sem sýnir að þeir 

skilja efnið. 

Það sem er að minnsta kosti ljóst er að þó svo að leikir séu ekki betri en venjuleg 

kennsluaðferð hvað varðar lærdóm, þá eru leikir ekki síðri. Þessi niðurstaða hefur fengist  

með ýmsum athugunum og óformlegum rannsóknum. Margar óformlegar rannsóknir hafa 

einnig sýnt að flestir hafa gaman af leikjum og það getur því verið sniðugt að hafa þá með 

eingöngu til þess að auðga kennsluna aðeins með öðrum aðferðum. Það er að segja fyrst 

leikir skaða ekki kennsluna og þau markmið sem þarf að ná. Leikir kalla líka fram 

jákvæðara viðhorf gagnvart kennslunni þar sem þeir létta andrúmsloftið og þess vegna er 

fátt sem mælir á móti því að leikir séu hiklaust notaðir með öðrum kennsluaðferðum til 

þess að skapa eitthvað nýtt og skemmtilegt (Danesi, 1987). 
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4. Þ a ð s e m þ a r f a ð h a f a í h u g a v a r ð a n d i v a l á  
l e i k j u m í t u n g u m á l a k e n n s l u  

Í þessum kafla verður skoðað hvað þarf að hafa í huga 

þegar kennari velur leiki fyrir nemendur sína, hvað er 

mikilvægt og hvernig kennari á að bera sig við val á 

leikjum.  

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar valdir eru leikir fyrir nemendur og kennarar 

þurfa líka að læra á leikina til þess að vera hæfir til þess að nota þá. Wright o.fl. (1979), 

höfundar bókarinnar Games For Language Learning, gerðu athugun og samkvæmt henni 

skiptir það gífurlega miklu máli að kennarar trúi því statt og stöðugt að leikir geti verið 

góð námstækni eða kennsluaðferð. En það sem þarf að skoða þegar leikir eru valdir fyrir 

tungumálakennslu er að kunnáttan sem þarf í leikina falli að tungumálahliðinni en ekki 

bara að einhverju öðru eins og hreyfingu, sjón, gáfum  eða öðru sem skiptir minna máli 

þegar tungumál er annars vegar. Kennari verður líka að vita að í mörgum leikjum geta 

leikendur haft heppnina með sér, en það skiptir máli í tungumálakennslu að nemendur 

geti ekki treyst á heppnina, heldur þurfi þeir að virkja ákveðin færniþátt sem þarf til þess 

að klára leikinn. (Rixon, 1981:3).  

Það sem skiptir líka máli varðandi nálgun á leikjum er að nemendur skilji leikina, 

hafi gaman af þeim og nái að vinna í markmiðunum sem lagt er upp með. Það sem verið 

er að tala um hér er að leikurinn falli að skilningarvitum nemenda (Danesi, 1987:7). Það 

er mikilvægt að kennari geri sér grein fyrir því hvort það þurfi að gera leiki erfiðari fyrir 

bekkinn eða léttari.  Það skiptir því gífurlega miklu máli að þegar leikir eru valdir verða 

þeir að vera nægileg áreynsla fyrir alla þátttakendur. Þeir eiga að vekja gleði og áhuga, 

sem vex eftir því sem leikurinn lærist betur og þátttakendur verða duglegri og leiknari 

(Aðalsteinn Hallsson, 1969). 

Í framhaldi af þessu má einnig nefna að flestir höfundarnir koma inn á mikilvægi 

þess að útskýra flóknar leikreglur á móðurmáli nemenda, þannig að þeir séu aldrei í lausu 

lofti. En þeir leggja líka mikla áherslu á að nota tungumálið sem unnið er með ef það er 

kostur á því. Enn fremur vilja þeir meina að það sé tímasóun að henda nemendum 

óundirbúnum í leik eða verkefni sem þeir skilja ekki að fullu. Þá er nánast öruggt að allt 
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fer á rangan veg mjög fljótlega og kennarinn þarf að eyða mestum tímanum í að laga 

ástandið og útskýra leikinn aftur fyrir nemendum. Það er ekki nóg að lesa bara reglurnar í 

nýjum leik og ætlast til þess að allir skilji hvað er verið að tala um,  hver leikur þarf á 

ákveðinni kynningu að halda til þess að leikurinn virki (Rixon, 1981:57). 

Hönnun leikja er mikilvæg til þess að þeir komi sem best til móts við þann hluta 

tungumálakennslunnar sem er verið að kenna og  æfa  svo betri árangur náist. Það er samt 

sem áður mjög mikilvægt að hafa í huga að allir leikir hafa ákveðin takmörk. Flestir leikir 

hafa mjög skamman líftíma, alveg sama hversu vel hann nær til nemenda eða kemur 

námsefninu til skila (Ingvar Sigurgeirsson, 1995). Leikir koma og fara, enda eru 

unglingar nýjungagjarnir og staldra aldrei lengi við sama hlutinn án þess að leiðast. Sumir 

leikir eru vinsælir um skeið, en hverfa þegar aðrir taka við. Þetta er hlutur sem kennari 

verður einmitt fljótt var við og lærir hversu mikilvægt er að vinna með fjölbreytt 

námsefni til þess að viðhalda áhuga og virkni. Kennari verður að vera opinn fyrir því að 

þótt leikurinn sem hann hannar eða velur sé mjög skemmtilegur og hitti alveg í mark þá 

dugar  hann aðeins í skamman tíma. 

Mismunandi  týpur af leikjum passa við mismunandi tækifæri og það má aldrei 

missa sjónar á því að  tungumálið á  að vera grunnurinn í leiknum. Annað sem hægt væri 

að hafa í huga við gerð leikja eru einhverjar týpur af verðlaunum og refsingu  í leik  til 

þess að halda nemendum við efnið af því að það gefur þeim nokkurs konar svörun þegar 

þeim gengur vel að nota tungumálið. Það er hægt að byggja inn í leikina mismunandi 

tegundir af verðlaunum og refsingum ef maður hefur áhuga á því að krydda aðeins 

leikinn sem maður hefur í höndunum (Rixon, 1981). 

Kennari sem hefur ekki prófað leiki áður verður að muna að sumar hugmyndir og 

leikir henta einhverjum kennara eða nemendahóp einstaklega vel en gæti að sama skapi 

verið afleit fyrir aðra kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 1995). Þess vegna skiptir máli að 

skoða vel hvað leikir geta haft í för með sér og hvernig sé best að vinna með þá, til þess 

að kennarar finni öryggi og geti þar af leiðandi haft ánægju af leiknum, því öryggi og 

ánægja kennara  í kennslunni skilar sér til nemenda.  

Kennari sem er með langan lista af leikjum í höfðinu er ekkert endilega bestur til 

þess fallinn að nota leiki í kennslunni, heldur einhver sem hefur virkilega lagt sig fram 

við að skoða leikina sem verið er að nota, þekkir hráefnið  og hvernig hægt er að nota það 
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á mismunandi hátt til þess að vera með mismunandi æfingar og ná fram ákveðinni 

kunnáttu eða færni hjá nemendum. Kennari sem hefur þennan skilning er líklegri til þess 

að finna eða búa til leiki sem hjálpa nemendum að læra eitthvað á sama tíma og þeir leika 

(Rixon,1981:1). 

Þegar kennari fer á stað við að finna leiki reynist það auðveldara ef hann er með   

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvaða kunnátta eða færni á að vera markmið leiksins. 

Flestar erlendar bækur eru með leikina flokkaða sem hlustun, málfræði, tal, orðaforði, 

hreyfing og svo framvegis. Þessi uppröðun gerir kennaranum auðveldara fyrir þegar finna 

á leiki sem eiga að bæta einhvern sérstakan færniþátt. Kennarinn getur síðan þegar hann 

hefur fundið leikinn aðlagað hann að sínum nemendahóp (Rixon,1981:1). Leikirnir í 

Leikjabankanum (1995) og 250 leikir (1994) gætu komið að góðum notum en þeir eru 

afar misjafnir. En hafa verður í huga að einföld hugmynd getur auðveldlega orðið kveikja 

að nýrri og meira spennandi hugmynd (Ingvar Sigurgeirsson, 1995). Það eru án efa til 

mörg hundruð leikir sem hægt er að nota í tengslum við tungumálakennslu, það er samt 

sem áður mjög mikilvægt að kennarinn hafi ávallt hugann við sinn nemendahóp þegar 

verið er að finna leiki við hæfi. 

Eitt sem þarf að hafa í huga varðandi leiki er skipulag skólastofunnar. Rými 

nemenda þarf að vera þannig að  auðvelt sé fyrir kennara að komast á milli og hanna þarf 

kennslustofuna þannig eða færa til húsgögn. Það er gott ef nemendur fá tækifæri til þess 

að hreyfa sig svolítið. Annað sem þarf líka að hafa í huga er að passa mjög vel upp á 

getuskiptinguna svo það sé ekki alltaf sama liðið sem vinnur. Ef kennari er með bekk sem 

vinnur vel í hópavinnu þá ættu að vera nokkrir hópar svo nemendur reyni meira á sig og 

það séu ekki bara nokkrir virkir í hópnum hverju sinni. Reyna að hanna leiki þannig að 

nemendur séu eins virkir og hægt er (Lee, 1965: 5). 

Kennarar safna upplýsingum og finna út  hvað sé mikilvægt í sambandi við leiki 

og hvernig eigi að velja þá. Það þarf að ákveða markmið leiksins og hvernig tegund að 

leik gæti hentað. Kennarinn þarf að hafa í huga hvað hann vill fá út úr leiknum 

kennslufræðilega og hverjar þarfir nemendahópsins séu. Það er bæði hægt að aðlaga leiki 

eða búa þá til þannig að þeir henti betur markmiðum kennarans (Ellington o.fl. 1998). En 

jafnvel þótt hægt sé að nálgast allt þetta, þá þarf kennarinn á endanum  að vinna úr þessu 

sjálfur eins og Danesi (1987) kemur inn á. Það er undir kennaranum komið að finna 
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leikinn sem hentar best hverju sinni. Það er enginn sem tekur þessa ákvörðun fyrir 

kennarann, þó svo að hann fá  leiðbeiningar og góðar upplýsingar.                             
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5. L e i k i r á Í s l a n d i  

Í þessum kafla er farið lauslega yfir stöðu leikja í kennslu á 

Íslandi og þá helst í tungumálakennslu.   

Því miður eru ekki neinar rannsóknir á Íslandi sem beinast sérstaklega að því hvernig 

leikir koma út sem kennsluaðferðir. Það eru samt sem áður til lokaverkefni frá nemendum 

úr Kennaraháskólanum sem beinast að leikjum, með litlum  könnunum. Þar fyrir utan er 

boðið upp á námskeið við Háskóla Íslands fyrir nemendur sem heitir Leikir sem 

kennsluaðferð . Þetta námskeið var hluti af þróunarverkefni Ingvars Sigurgeirssonar sem 

gekk út á það að safna einföldum, góðum leikjum sem kennara gátu nýtt sér í kennslu. 

Þegar byrjað var að vinna að þessu í kringum 1995, þá var mjög lítið vitað um útbreiðslu 

leikja í skólastarfi á Íslandi. Síðan ef skoðaðar eru niðurstöður úr úttekt á enskukennslu 

sem Lovísa, Laufey og Samúel gerðu veturinn 2005 -2006  þá sést glögglega að það er 

ekki mikið lagt upp úr leikjum í tungumálakennslu hér á landi. Niðurstöður spurningalista 

sem lagður var fyrir kennara um kennsluaðferðir sýndu að ekki væri lögð mikil áhersla á 

leiki og spil.  

Í  bókinni Að mörgu er að hyggja (1999b) eftir Ingvar Sigurgeirsson, talar hann 

um að  ýmislegt bendi til þess að notkun leikja í skólum sé í lágmarki og því sé mikilvægt 

að vekja athygli á þeim sem kennsluaðferð. Í lokin gefur hann upp lista yfir nokkrar 

bækur sem innihalda leiki ef fólk hefur áhuga á því að kynna sér þá  frekar, en þar er 

eingöngu að finna stærðfræðileiki, hreyfileiki, leiklist og leiki fyrir leikræna tjáningu. Það 

er því augljóst að leikir á Íslandi tengjast að miklu leyti leikrænni tjáningu, stærðfræði og 

þá við kennslu í íþróttum, en þar spila leikir aðalhlutverkið í kennslunni. Til staðfestingar 

á því að leikir séu löngu komnir inn í skólakerfið í gegnum íþróttir þá gaf  Aðalsteinn 

Hallson út bók sem leggur áherslu á leiki í íþróttarkennslu árið 1935, hann gaf síðan út 

aðra útgáfu árið 1969 þar sem sumir leikir sem ekki virkuðu vel voru felldir út en öðrum 

nýjum var bætt við í staðinn. Aðalsteinn færir mörg góð rök fyrir því að hvaða leyti leikir 

eru mikilvægir fyrir íþróttakennara. Hann kemur síðan einnig inn á það hversu lítið er lagt 

upp úr leikjum  sem gerir það að verkum að kennarar fari á mis við marga leiki sem geti 

gert kennsluna fjölbreyttari. Hann furðaði sig á því hversu lítið vægi leikir hefðu og gaf 

því út þessa bók á eigin kostnað til þess að kennarar hefðu aðgang að handbók um leiki 
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fyrir íþróttakennslu. Hann vill meina að það sé eiginlega hægt að segja að börn leggi 

hvergi betur fram krafta sína en í leikjum. Að nemendur sem eru feimnir og skorti 

sjálfstraust, öðlist það þegar þeim gengur vel, efla trú sína á sjálfum sér með því að trúa 

að þau hafi það sem þarf til þess að ná árangri.  

Að öðru leyti er ekki mikið til af gögnum um leiki hér á Íslandi og þess vegna 

lítur út fyrir að þeir séu ekki mikið notaðir sem kennsluaðferð inni í skólastofunni. Það er 

samt erfitt að segja til um hvort þessi staðreynd endurspegli það sem gerist innan veggja 

skólans. Ég hef til að mynda heyrt af kennurum sem nota mikið leiki með börnum á 

yngsta stigi grunnskólans. Þar eru notaðir ýmsir stærðfræði leikir sem eru mjög vinsælir. 

 En eins og fram kom hér fyrir ofan þá fjallar aðalnámskráin frá 2007  um 

mikilvægi kennsluaðferða og eru nokkrar nefndar sem gætu komið að góðum notum 

þegar unnið er með ritun, þar sem ritun er talin erfiðasti færniþáttur nemenda. Það  er hins 

vegar lítið talað um gildi leikja og hvað þeir gætu lagt af mörkum til þess að hjálpa 

nemendum að ná betri tökum á ritun, það eina sem sagt er um leiki er að samtalsleikir 

gætu verið hentugir fyrir nemendur í tungumálakennslu. Þetta rennir stoðum undir það að 

kennarar í tungumálakennslu sjái leiki ekki sem kennsluaðferð og noti þá þar af leiðandi 

mjög takmarkað eða ekkert. 

Að þessu sögðu þá er til ógrynni af erlendum bókum með leikjum sem hægt er að 

nýta í kennslu þó svo að þetta sé ekki hugsað sem kennsluaðferð. Það ætti ekki að vera 

vandamál fyrir kennara hér á Íslandi að finna leiki sem eru síðan lagaðir að þeirra 

tungumálakennslu. En að sjálfsögðu vantar þýddar bækur hér á Íslandi til þess að opna 

möguleika á því að nota leiki fyrir meira heldur en bara tungumálakennslu. Það er ekki 

hægt að fá neinar þýddar bækur á Íslandi með leikjum eða leiðbeiningum um hvernig 

væri best að nota þá sem kennsluaðferð.       
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6. A f h v e r j u u n g l i n g a s t i g i ð  

Í þessum kafla útskýrir höfundur, af hverju það vaknaði 

áhugi á því að skoða leiki fyrir unglingastigið. Hvaða 

færniþætti nemendur eru í vandræðum með í 

tungumálakennslu og hvernig leikir höfundar urðu til.  

Ég hef haft mikinn áhuga á því að skoða leiki fyrir 8. bekk þar sem mér fannst nemendur 

í 8. bekk vera móttækilegir. Nemendurnir hafa bæði gaman af leikjum og eru ekki orðnir 

eins meðvitaðir um hitt kynið eins og í eldri bekkjunum, sem virðist geta haft truflandi 

áhrif, en þetta er í það minnsta mín reynsla af þessum aldri. Í vettvangsnáminu mínu var 

áttundi bekkurinn viljugastur til þess að taka þátt í leikjum og prófa eitthvað annað en 

hefðbundna kennslu með opnum hug, þeim fannst leikirnir skemmtilegir og lögðu sig 

fram við það sem lagt var fyrir þau. Eins og til dæmis þegar áttundi bekkur var í 

tvöföldum tíma og í fyrri tímanum fengu þau að horfa á The Simpsons. Í seinni tímanum 

var bekknum skipt í hópa, þrír til fjórir í hóp, til þess að skrifa handrit af samtali sem gæti 

verið í The Simpsons. Nemendur fengu hluta af tímanum til þess að skrifa handritið, 

ákveða hver væri hvað og æfa sig aðeins. Síðan komu hóparnir upp að töflu og fóru með 

samtalið fyrir allan hópinn, við góðar undirtektir. Ein af ástæðunum fyrir því að þetta var 

vel heppnað er sú að nemendurnir lögðu sig fram við verkið og voru óhræddir við að 

koma fram og hafa gaman. 

Þó svo að ég hafi lagt upp með áttunda bekk vegna góðrar reynslu þá áttaði ég 

mig fljótt á því að leiki er hægt að aðlaga að öllum og henta að sjálfsögðu fyrir allt 

unglingastigið. Í kjölfarið hugsaði ég um það hvernig hægt væri að vinna með leiki til 

þess að gera þá áhugaverða fyrir allt unglingastigið, ekki bara 8. bekk. Það sem kom mér 

þó nokkuð á óvart er að nemendur á unglingastigi þurfa augljóslega meira aðhald í 

tungumálakennslu en ég hefði haldið. Þetta er hægt að sjá ef skoðaðar eru villur sem 

nemendur í 10. bekk eru að gera í ritunarverkefnum. Í svona málum þá skiptir grunnurinn 

miklu máli og ef nemendur ná góðum tökum á því sem þeir læra nýtt í 8. bekk þá er mun 

auðveldara að byggja ofan á það til þess að ná frábærum tökum á tungumálinu. Skoðun  á 

málvillum nemenda í lok 10. bekkjar gefur til kynna að nemendur séu alls ekki með það 

vald á enskunni sem aðalnámskrá kveður á um. Til að mynda var ég  að kenna 10. bekk í 
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vettvangsnáminu mínu og það kom mér mikið á óvart hversu margir nemendur hafa slæm 

tök á ritun. Þessir nemendur voru ekki færir um að skrifa eintölu eða fleirtölu og þeir 

vissu lítið um nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. Þau höfðu flest mjög lélegt vald á 

málfræðinni, en þau voru aftur á móti fín í að tala ensku.  

Samkvæmt aðalnámskrá eiga nemendur sem eru að ljúka grunnskóla að vera færir 

um að geta beitt málfræðiatriðum í ræðu, riti og geta skrifað viðeigandi mál í samfelldum 

texta.  Þannig að nemendur þurfa án efa að ná betri tökum á formlegri ritun, sem ýtir 

undir betri skilning á nokkrum mikilvægum málfræðiatriðum í ritun. Ég hef  því mikinn 

áhuga á því að skapa leiki sem snúa að ritun eða formlegri ritun, en ákvað samt að hafa 

leikina blandaða. Það væri samt gott framtak að vera með leiki sem snúast eingöngu um 

ritun þar sem þrepamarkmið fyrir 8. bekk í aðalnámskrá gerir ráð fyrir að nemendur séu 

búnir að ná nokkuð góðum tökum á ritun samfellds texta og einnig frá eigin brjósti.  

Að mínu mati þá er þessi þáttur tungumálakennslunnar frekar afskiptalaus. Það 

virðist ekki vera lögð rík áhersla á það að finna kennsluaðferðir til þess að koma til móts 

við betri kennslu í ritun. Þess vegna tel ég það bæði mikilvægt og góða hugmynd að finna 

líka leiki sem ýta undir betri tök á ritun nemenda. Ritun er mikilvægur þáttur fyrir 

nemendur þar sem allir verða að geta tjáð sig á skrifuðu máli. Í úttektinni á  enskukennslu 

sem var gerð af Lovísu, Laufey og Samúel, þá kemur fram að nemendur í 9. bekk og 10. 

bekk telja það erfiðara að skrifa ensku heldur en að tala og tjá sig. Það er síðan önnur 

rannsókn á vegum Auðar Torfadóttur  í sambandi við ritun sem olli nokkrum 

vonbrigðum. Samkvæmt niðurstöðum  hafði stór hluti nemenda takmarkað vald á því að 

skrifa samfelldan texta samkvæmt hefð og má því segja að margir nemendur uppfylli alls 

ekki ritunarmarkið í lok tíunda bekkjar. Þetta var rannsókn  á ritleik nemenda í ensku við 

lok grunnskóla sem fram fór á árinu 2005. Rannsóknin tók til orðaforða og uppbyggingar.   

Þegar ég var að vinna að leikjunum sem ég gerði þá notaði ég aðrar bækur til þess 

að koma ímyndunaraflinu af stað. Ég skoðaði yfir 200 leiki til þess að finna eitthvað sem 

gæti komið á móti því sem ég hafði í huga. Þetta var langt frá því að vera létt, en var 

mjög gaman og tókst vel til á endanum. Ég endaði á því að hafa leikina þannig að þeir 

snúi að nokkrum færniþáttum og það er hægt að móta þá eins og hentar hverjum og 

einum, þar er sem sagt auðvelt að breyta þeim. Það ber samt að hafa í huga að  þessir 

leikir eru  hugsaðir fyrir unglingastigið. 
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6.1.  Stafsetning og skólataflan  

Þetta er leikur búinn til út frá leiknum Spelling Bee . Það sem er öðruvísi er að í  

þessum leik eru það ekki einstaklingar á móti hver öðrum heldur eru það nemendahópar 

sem eiga ekki að stafa orðin upphátt heldur eiga þeir að koma að töflunni og skrifa orðin. 

Miðað er við það að skólataflan sé opnanleg í tvær áttir. Nemendur úr öllum  hópunum 

koma upp að töflu og skrifa hver sína útgáfu á töfluna. Nemendur fá tækifæri til þess að 

bera saman bækur sína í þrjár mínútur en kennari tekur tímann með skeiðklukku. 

Erfiðleikastig: Það fer alfarið eftir því hversu erfið orðin eru sem nemendur þurfa að 

kljást við. 

Tími: Um það bil þrjátíu mínútur. 

Undirbúningur: Finna hæfilega erfið orð og nota líka það sem búið er  að vinna með í 

öðru efni. Það væri einnig tilvalið að nota algeng orð sem nemendur eiga oft erfitt með að 

stafsetja rétt. Eins og til dæmis: where 

 

were 

 

therefore 

 

how 

 

who 

 

there - their. 

Markmið:  Auka við orðaforða. Nemendur þurfa að hugsa um stafsetninguna þannig 

að þeir þjálfa rétta stafsetningu. Þeir segja líka orðin upphátt til þess að átta sig betur á 

stafsetningunni. Það reynir einnig á nemendur að nota orðið í setningu. 

Ferlið: Nemendur eru fjórir og fjórir saman. Þetta virkar þannig að kennarinn segir 

upphátt eitthvað orð sem nemendur eiga síðan að stafsetja og koma fyrir í setningu. Allir 

hópar eru með litla töflu sem þeir skrifa orðið á þegar það er tilbúið. Allir nemendur fá 

þrjár mínútur til þess að hugsa um það hvernig orðið er stafsett. Þegar þrjár mínútur eru 

liðnar þá kemur einn nemandi frá hverjum hóp og þeir skrifa orðin á sama tíma upp á 

töfluna. Sá hópur sem er með orðið rétt stafsett fær stig en hinir fá ekkert. Ef tveir hópar 

eru með orðin rétt skrifuð þá þurfa þeir nemendur sem eru hjá töflunni að finna setningu 

sem passar orðinu. Kennarinn gefur þeim hóp stig sem setur orðið rétt í setningu. Ef allir 

gera það rétt, þá er bara haldið áfram þangað til  einhver gerir það vitlaust. Sá sem getur 

þetta rétt vinnur stig. Hópurinn sem er með flest stig í lok tímans vinnur.    
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6.2.  Leikjastöðin  

Það er hægt að gefa sér það að nemendur séu í kringum 24 og að í skólastofunni verði 

settar upp fjórar stöðvar. Fyrsta sætið á hverri stöð gefur tíu stig en annað sætið fimm 

stig. Áætlaður tími á hverri stöð er í kringum átta mínútur. 

Erfiðleikastig: Það er undir kennaranum komið hvað hann er með erfiðar þrautir á 

hverri stöð. 

Tími: Tekur að minnsta kosti heila kennslustund. 

Undirbúningur: Kennarinn sér um að gera stöðvarnar tilbúnar áður en nemendur 

koma í stofuna. Hann þarf að vera búinn að hugsa um þrautirnar og hvort þær eigi við 

nemendahópinn. 

Markmið: Þjálfa nemendur í einbeitingu þegar skipt er um stöð, þjálfa málfræði og 

efla orðaforða. 

Ferlið: Nemendur skiptast á því að fara á milli stöðva í stofunni og áætlaður tími á 

hverri stöð er  átta mínútur. Fyrsta sætið á hverri stöð er tíu stig en annað sætið er fimm 

stig. Það eru sex nemendur á hverri stöð í einu og þegar kennarinn flautar þá er skipt um 

stöð. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum hvað er gert á hverri stöð áður en hafist er 

handa. Þar sem nemendur eru sex á hverri stöð þá eru tveir og tveir sem sjá um 

stigagjöfina hjá hver öðrum. Segjum til dæmis að Siggi og Kári séu alltaf saman á hverri 

stöð þannig að Siggi sér um að skrifa niður stigin hans Kára og Kári skrifar niður stigin 

hans Sigga. 

1. stöð:  Skrifa  nafnorð sem byrja þeim bókstöfum sem eru skrifaðir á lítil blöð 

sem eru brotin saman. Nemendur skiptast á að draga bókstaf og nemandi fær tvær 

mínútur til þess að skrifa eins mörg orð og honum dettur í hug. Þegar tíminn er 

búinn þá les nemandinn orðin upp af blaðinu og hinir dæma hvort um nafnorð sé 

að ræða en kennarinn hjálpar ef það kemur upp ágreiningur. Kennarinn verður að 

passa að sleppa bókstöfum eins og x-y-z, þar sem erfitt er að finna nafnorð úr 

þeim. Sá vinnur sem getur skrifað upp sem flest nafnorð. Dæmi: Segjum að Siggi 

dragi bókstafinn h

 

þá skrifar hann kannski nafnorðin house , horse

 

eða 



 

23

heart . Það getur verið erfitt að finna nafnorð þegar nemendur eru að vinna undir 

tímapressu. Þetta þjálfar nemendur í að hugsa hratt og bregðast við. 

2. stöð: Hér eru líka krumpaðir miðar með orðum. Á miðunum eru tölustafir sem 

segja til um hvað orðin eru löng og nemendur eiga möguleika á því að fá jafn 

mörg stig og stafirnir sem eru í orðunum. Þetta er fínt ef nemendur treysta sér ekki 

til þess að vinna með löng orð. Á þessari stöð er unnið með nafnorð og 

lýsingarorð. Nemendur eiga að stafa orðið afturábak. Sessunautur tekur miðann 

sem var dreginn og les upp orðið, síðan er notað  tímaglas eða skeiðklukka til þess 

að mæla tímann sem nemandinn má taka í að finna út úr þessu. Ef nemandinn 

gerir þetta rétt þá fær hann jafn mörg stig og samsvara stöfunum í orðinu. Dæmi 

um orð til þess að stafa afturábak: Yellow , Girl ,  Dog  eða beautiful .  

3. stöð: Hér eiga nemendur að vinna með þátíð, það er eitthvað sem var gert í 

fortíðinni. Það á sem sagt að breyta sagnorðum í setningum eins og She writes

 

í 

She wrote . En nemendur þurfa að búa til heila setningu eins og til dæmis She 

wrote on the blackboard for the students . Hér verða átta orð sem nemendur eiga 

að vinna með. 

4. stöð: Raða saman setningum í réttar efnisgreinar. Hér er búið að rugla saman 

setningum úr tveimur efnisgreinum. Það er í verkahring nemandans að finna út í 

hvaða röð setningarnar koma til þess að mynda heilsteypta efnisgrein og líka að 

finna út hvaða setning tilheyrir hvaða efnisgrein. Sá sem er fyrstur með rétt er í 

fyrsta sæti og sá sem er annar er í öðru sæti.          
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6.3.  Þraut með forsetningum  

Erfiðleikastig: Þetta gengur bara fyrir nemendur sem hafa unnið með forsetningar og 

kunna nokkuð góð skil á þeim. 

Tími: Þetta tekur alveg heila kennslustund. 

Undirbúningur: Kennari þarf að undirbúa stofuna eða helst að vera búinn að fá 

lausan íþróttasal og setja upp þrautir þar. Það þurfa líka að vera tilbúin blöð með 

leiðbeiningum um það hvaða  leið aðilinn sem er með bundið fyrir augun á að fara í 

gegnum þrautina. Þetta blað fá nemendur bara í hendurnar rétt áður en þrautin byrjar og 

síðan þegar þeir eru búnir að lýsa leiðinni þá fer blaðið neðst í bunkann. Kennarinn setur 

upp stóla, slá, fimleikahest, dýnu, bolta og fleira sem hann finnur í íþróttasalnum. Á 

blaðinu með leiðbeiningunum stendur til dæmis: Crawle under the chair - Jump over 

the mattres - Sit on the ball - Walk beside the rope - Go into the pipe . 

Markmið: Þjálfa nemendur í notkun forsetninga og að vinna saman á skipulagðan hátt 

undir pressu og nota einungis ensku til þess að tjá sig. 

Ferlið: Þetta virkar þannig að nemendur fara með kennara í íþróttasalinn og það eru 

fjórir sex manna hópar sem vinna saman. Samt sem áður vinna alltaf  tveir og tveir í 

hverri umferð fyrir hópinn. Annar er með bundið fyrir augun og hinn fær blað sem segir 

til um það hvernig hinn á að fara í gegnum hindrunina. Þetta virkar nokkurn veginn eins 

og boðhlaup, nema það er bundið fyrir augun og annar leiðbeinir með því að nota réttar 

forsetningar. Hver nemanda fær mismunandi leiðbeiningar hverju sinni svo það sé ekki 

hægt að leggja leiðina á minnið. Það er að segja kennarinn er búinn að útbúa margar 

leiðbeiningar sem skiptast á að fara á milli fólks þannig að nemendur vita aldrei hvernig 

þeir eiga að fara leiðina. Síðan koma þeir til baka og setja leiðbeiningar aftast í bunkann 

sem er til dæmis fyrir framan græna liðið. Það eru sem sagt tvær raðir í hverju liði þar 

sem er parað saman. Þegar sá sem var með bundið fyrir augun kemur til baka þá fer hann 

aftast í röðina sem leiðbeinandi og sá sem var að lýsa leiðinni fer aftast í röðina til þess að 

láta binda fyrir augun. Hér má alls ekki nota íslensku, ef nemendur gera það þá þurfa þeir 

að byrja frá byrjun og taka nýtt blað með leiðbeiningum sem gefur hinum hópunum gott 

forskot. Gott er að skýra liðin bara eftir litunum. Það væri líka hægt að þróa þetta að 



 

25

kennslustofunni en það væri allt miklu erfiðara. Það er miklu sniðugra fyrir kennara að 

passa að þetta sé tími þar sem salurinn er laus. 

Fyrir kennara: Þessi leikur virkar eins og boðhlaup, nemendur eru í þremur liðum en 

það vinna samt alltaf tveir og tveir saman innan liðsins. Annar er með bundið fyrir augun 

og hinn er með leiðbeiningar á blaði sem hann les upp og hinn á að fylgja til þess að 

komast á leiðarenda. Ef það er eitthvað svindlað  þurfa nemendur að fara til baka og byrja 

upp á nýtt. En ef nemendur svindla ekki og klára þá má sá sem er með bundið fyrir augun 

taka það af og hlaupa líka til baka. Þegar þeir koma til baka fer sá sem var með bundið 

fyrir augun í röðina til þess að leiðbeina en sá sem var að leiðbeina fer í röðina þar sem er 

bundið fyrir augun. Þeir liðsmenn sem klára fyrstir að leiðbeina og láta leiðbeina sér sigra 

þrautina. Þess vegna er svo mikilvægt að vera með nokkur blöð með mismunandi 

leiðbeiningum til þess að gera þetta aðeins erfiðara.                  
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6.4. Spurningakeppni  

Það má gera ráð fyrir því að kennari sé með að minnsta kosti 24 nemendur í bekknum 

sínum. 

Erfiðleikastig: Það fer að miklu leyti eftir spurningunum. 

Tími: Tekur heila kennslustund. 

Undirbúningur: Kennarinn þarf að undirbúa spurningaspjöld fyrir nemendur með 

mismunandi þyngdarstigi. 

Markmið: Gera nemendur óhrædda við að standa upp og svara spurningum með 

því að skrifa á töfluna, vera óhrædd við að svara vitlaust og þjálfa sig í mismunandi 

málfræði. 

Ferlið: Það eru fjögur lið og sex í hverjum hópi. Liðin mega heita eitthvað eins og 

til dæmis Yellow-Red-Green og Blue. Það væri líka sniðugt að hafa nöfn sem þau 

finna upp á sjálf. Ef nemendur velja nöfnin sjálf þá þarf einn kjörinn að koma upp á 

töflu og skrifa nafnið sjálfur eins og Bunnies eða Pirates. Það er grjónapúði fyrir 

framan töfluna sem einn kjörinn úr hópnum reynir að ná hverju sinni til þess að fá 

leyfi til þess að svara spurningunni. Nemendur í hverjum hópi skiptast á að fara upp á 

töfluna til þess að skrifa rétt svar. Þau þurfa að íhuga vel hvert svarið er og skrifa það 

niður. Ef þau koma upp á töfluna og skrifa það vitlaust þá fá þau mínusstig. En það er 

spurning hvernig það getur farið fram, það er samt nauðsynlegt að hafa mínusstig svo 

að nemendur fari ekki bara og skrifi eitthvað án þess að hugsa um það. Sniðugt að 

hafa spurningarnar sem kennarinn les upp fyrir nemendur með mismunandi þyngd, 

þar sem 5 stig eru gefin fyrir léttar spurningar og 10 stig fyrir erfiðari spurningar. 

Kennarinn er með tvær tegundir af spurningum fyrir framan sig, þannig að nemendur 

vita alltaf hvað er í húfi og hvað spurningin er mörg stig.  

Dæmi um spurningar:   What is the plural of knife?

  

fimm stiga spurning.   

How is the past of this sentence: The brown dog is here , tíu stiga spurning.  

Change this adjective (tall) from comparative to superlative , fimm stiga spurning.    
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6.5. Formleg málfræði  

Erfiðleikastig: Þessi leikur er frekar hugsaður fyrir lengra komna nemendur, væri í 

lagi að byrja með 8. bekk en passa þá að textinn sé í samræmi við það sem þeir hafa 

lært.  

Tími: Þetta tekur heila kennslustund. Væri jafnvel hægt að hafa það svo flókið að 

það gæti tekið tvær kennslustundir. 

Undirbúningur: Kennarinn þarf að íhuga vel hvernig hann ætlar að skipta 

nemendum upp í hópa. Síðan þarf að búa til góðan texta sem inniheldur málfræði- 

villur og formlegri ritun. Vanda þarf uppbygginguna á textanum og passa að það sé 

ekki of mikið af villum. Kennarinn þarf að skipuleggja sig og skrifa niður hversu 

margar villurnar eru og hvað nemandinn fær mörg stig fyrir að finna villu og fyrir að 

átta sig á því þegar textinn er ekki nægilega formlegur. Hafa ætti nokkrar villur 

auðséðar og síðan nokkrar í erfiðari kantinum sem reyna án efa á kunnáttu nemenda. 

Markmið: Þjálfa nemendur í málfræði og kenna þeim að koma auga á villur og 

hvernig á að skrifa á formlegan hátt. Læra muninn á talmáli og ritmáli. Læra að vinna 

saman sem hópur í að koma auga á villur. 

Ferlið: Nemendur eru skipt í sex hópa þar sem það eru fjórir í hverjum hóp. Þetta 

snýst um að tala formlegar villur og skrifa formlega. Kennarinn útskýrir fyrir 

nemendum hvað að nú ætli hann að skrifa texta á töfluna sem innihaldi bæði 

málfræðivillur og formlega ritun, sem sagt að kennarinn skrifi eins og tíðkast í talmáli 

en leyfist síðan ekki í ritmáli. Þetta eiga nemendur að koma auga á og leiðrétta sem 

hópur. Nemendurnir þurfa að finna villurnar og útskýra hvers vegna þetta séu villur. 

Þegar kennarinn er búinn að skrifa textann á töfluna þá fá nemendur tuttugu mínútur 

til þess að vinna úr textanum og ákveða hver kemur upp á töflu og skrifar niðurstöðu 

hópsins. Þegar tíminn er búinn þá þarf fulltrúi hvers hóps að koma upp á töflu og 

skrifa niður textann eins og þau telja að hann sé réttur. Þegar það er búið þá mega 

nemendur setjast niður og kennarinn byrjar á því að spyrja fyrsta hópinn út í þeirra 

texta og biður þá að segja hvað var vitlaust og hvernig þau komust að því. Kennarinn 

gefur hópnum stig og snýr sér síðan að næsta hóp og síðan koll af kolli. Síðan fer 
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kennarinn yfir textann og segir nemendum frá villunum og hvernig maður áttar sig á 

þeim. Síðan segir kennarinn hvaða hópur það var sem vann. 

Dæmi um villur:  This - these, how - who, to - too, you and I - you and me. Síðan 

eru mörg önnur málfræði atriði sem koma til greina sem kennarinn er kannski búinn 

að vera að vinna með eins og til dæmis fleirtölu -ing form, sagnarnafnorð, samsett tíð, 

samtenging, skilyrðissetningar, tengiorð, tíð og tilvísunarfornöfn. Það er af miklu að 

taka og mikilvægt að kennarinn skoði það sem hann er búinn að vera vinna með eða 

þá það sem nemendur eiga að vita samkvæmt aðalnámskrá og búið er að fara í áður                   
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6.6.  Skrifað frá eigin brjósti  

Þetta er leikur en það er samt ekki neinn sem vinnur, það er gefin einkunn sem er 

hluti af vetrareinkunn.  

Erfiðleikastig: Þessi leikur er hugsaður fyrir 8. bekk en gæti alveg nýst vel fyrir 

aðra bekki.  

Tími: Heil kennslustund. 

Undirbúningur: Kennarinn er búinn að undirbúa spilaspjöld með reglum. Þetta 

snýst um að skrifa sögu með smá leiðbeiningum og reglum.  

Markmið: Nemendur öðlist færni í að skrifa frá eigin brjósti, taka tillit til 

málfræðinnar og  hugsa um mikilvægi réttrar málfræði í textanum. 

Ferli: Allir nemendur fá tíu spjöld á borðið hjá sér sem snúa á grúfu. Kennarinn 

byrjar á því að útskýra fyrir nemendum að þeir eigi að skrifa sögu frá sínu eigin 

brjósti en það standi á spjaldinu hvaða málfræði beri að nota fyrir hverja setningu. Á 

spjaldinu er gefið dæmi um hvert málfræði atriði. Nemendur ráða algjörlega 

innihaldinu en spjaldið segir til um það ef nota á sérstaka málfræði í setningunni. 

Dæmi: Nemandi eitt snýr spjaldinu sínu við og þar stendur að hann verði að hafa 

stigbreytingu í fyrstu setningunni. Kennarinn tekur tímann því nemendur fá bara þrjár 

mínútur til þess að byrja en halda svo áfram með söguna eftir nýjum leiðbeiningum 

sem eru á næsta spjaldi. Þar gæti til dæmis staðið að í næstu setningu yrði að vera 

fleirtala. Svona er hægt að halda áfram og hafa það þá auðveldara eða léttara. Á 

þennan hátt eru nemendur meðvitaðri um málfræðina þegar þeir skrifa og þeir fá líka 

að skrifa frá eigin brjósti eins og svo rík áhersla er lögð á í aðalnámskrá fyrir 8. bekk.       
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6.7.  Leikur að orðum  

Erfiðleikastig: Hentar fyrir allt unglingastigið þar sem  kennari getur ráðið því 

hversu erfitt þetta er með setningunum. 

Markmið: Nemendur þjálfi gagnrýna hugsun, átti sig á mikilvægi réttrar orðaraðar 

fyrir setningar og þjálfist í samvinnu. 

Undirbúningur: Kennarinn þarf að vera búinn að finna erfið orð fyrir nemendur 

að kljást við. 

Tími: Kennarinn ræður en lágmarkstími er tuttugu mínútur. 

Ferli: Leikurinn virkar þannig að nemendur eru tveir og tveir saman í hóp. 

Kennarinn skrifar setningu á töfluna sem inniheldur ranga orðaröð hvort sem það er 

lýsingarorð sem er á eftir nafnorði í staðinn fyrir á undan eða þá eitthvað flóknara. 

Nemendur þurfa að koma með rétta orðaröð og þeir nemendur sem eru fyrstir að 

koma með rétt svar fá pebbles

 

en það eru svona litlir steinar sem eru raunverulega 

það sama og verðlaun. Þeir hafa þannig áhrif að nemendur vilja gera sitt best svo þeir 

fá fleiri svona heldur en hinir nemendurnir. Í lok tímans þá skila nemendur þessu til 

kennara sem skráir hjá sér hverjir fengu pebbles

 

og þetta gefur kennaranum betra 

yfirlit yfir það hverjir eru virkir og hverjir ekki. Þeir nemendur vinna sem fengu flesta 

pebbles .  

Dæmi um setningar: Every student in the class the exam passed , rétt er: 

Every student in the class passed the exam , He was having when she rang dinner 

rétt er: He was having dinner when she rang ,  I at 8 o clock had dinner rétt er:  I 

had dinner at 8 o clock , 

 

This is in my life the day most important rétt er: This is 

the most important day in my life .      
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8 . S a m a n t e k t   

Leikir eru góð leið til þess að brjóta upp hefðbundið form kennslu og létta 

andrúmsloftið. Það getur verið mikil vinna fólgin í því að læra nýtt tungumál og 

nemendur þurfa því að leggja sig alla fram. Nemendur þurfa að hafa góð tök á 

tungumálinu til þess að gera sig skiljanlega og skilja aðra. Leikir geta hjálpað og hvatt 

nemendur til þess að leggja hart að sér, þar sem  nemendur þurfa að skilja tungumálið til 

þess að vera með í leiknum. Leikir hafa hæfileika til þess að lyfta kennslunni á annað stig 

með skemmtun sem gerir lærdómsumhverfið afslappaðra. Leikir ættu án efa að vera stór 

partur af hefðbundinni tungumálakennslu á Íslandi. Þar sem þeir eru góð leið til þess að 

ná til ólíkra nemenda vegna þess að kennarinn hefur tækifæri til þess að móti leikina að 

vild.                      
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