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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni verður skoðað notagildi leikja í tungumálakennslu. Skoðað verður 
hvernig áhrif leikir hafa á nemendahópa og hvort að það veki meiri námsáhuga að brjóta 
kennsluna upp með stuttum leikjum.  
Í verkefninu verður fyrst farið yfir fræðilegan bakgrunn í tengslum við nemendamiðað nám, 

því næst er farið yfir samspil tungumálakennslu og leikja innan kennslunnar. Skoðað verður 

hvers konar leikir henta í tungumálakennslu og hvenær sé viðeigandi að brjóta upp kennslu 

með leikjum. Í lokin verða teknir saman leikir sem hafa ákveðin menntagildi sem henta vel í 

stutt uppbrot á kennslunni.  

Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að leikir vekja áhuga nemenda á náminu og æfa 

nemendur í ýmsum færniþáttum, auka orðaforða og þjálfa flæði nemenda í markmálinu. 
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 Formáli 

Á vettvangi er hægt að öðlast nýja sýn á kennsluna, sem og að fá innblástur að notkun leikja 
í tungumálakennslu. Á vettvangi, kenndi höfundur ensku í fimmta bekk og til þess að 
kynnast nemendum betur var kennslan brotin upp einstaka sinnum, með námsleikjum. Það 
var auðséð að nemendurnir nutu þess að fá stutta pásu frá námsbókunum og voru 
einstaklega kappsöm og samskiptin milli þeirra fóru alfarið fram á ensku á meðan á leiknum 
stóð. Það sem kom höfundi mest á óvart, var hversu samheldnir nemendurnir voru í 
leiknum og að getuminni nemendur tóku jafn mikinn þátt í leiknum og aðrir nemendur.  

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Michael Dal, fyrir góða leiðsögn og að hvetja 
mig áfram í þessu ferli. Einnig fær mamma ástarþakkir fyrir að passa strákinn minn og gefa 
mér tíma til þess að vinna í lokaverkefninu. 
 
 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 
hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 
hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 
vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík,13.maí 2019 

 

_________________________________  

Lilja Dröfn Bjarnadóttir 
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1 Inngangur  

Með vaxandi tækni og aukinni tölvunotkun í kennslu, virðast tjáskipti milli nemenda því 
miður af skornum skammti og þá fara samskipti milli þeirra helst í gegnum tækin (Barnwell, 
2014). Höfundur vill hvetja nemendur til þess að líta upp frá tækjunum og eiga jákvæð 
samskipti við bekkjarfélaga sína og telur að leiki vera vel til þess fallna. Leikir hafa löngum 
verið taldir góð kennslunálgun í tungumálum (Uberman, 1998). 

Þetta verkefni fjallar um samspil leikja og tungumálakennslu og hvers vegna leikir eru 
góð og gild kennslunálgun, á meðal fjölda annarra sem hægt er að styðjast við í 
tungumálakennslu, til þess að auka fjölbreytni í náminu. 

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á mikilvægi þess að brjóta upp 
tungumálakennslu með leikjum. Höfundi þykir leikir ekki nægilega áberandi í umfjöllun í 
tengslum við tungumálakennslu almennt, og telur leiki  í tungumálakennslu vera mikilvæga 
fyrir andrúmsloft kennslustofunnar. Rannsóknarspurningin sem höfð verður að leiðarljósi 
við vinnslu verkefnisins er: Hver er ávinningur af notkun leikja í tungumálakennslu?  

Höfundur vill varpa ljósi á að leikjanotkun í tungumálakennslu getur haft jákvæð áhrif á 
nemendur og aukið virkni þeirra í kennslustundum, aukið orðaforða og bætt flæði í 
tjáskiptum. Höfundur fjallar um nemendamiðað nám í tungumálum, fjallar svo um leiki og 
leiki sem kennslunálgun, hvers konar leikir henta í tungumálakennslu og í lokin er 
samansafn af stuttum tungumálaleikjum sem að tungumálakennarar ættu að getað gripið í 
við tækifæri.  
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2 Fræðilegur rammi 

Í þessum kafla verður nemendamiðað nám skoðað og hvernig því er háttað í 

tungumálakennslu. Skoðað verður hvers ætlast er af nemandanum í nemendamiðuðu 

námi. Með nemendamiðuðu námi er í raun verið að leggja grunn að skapandi nemendum, 

þar sem að þeir eru taldir hafa góða aðlögunarhæfni, eru gagnrýnir og skoða hlutina frá 

ólíkum sjónarhornum. Þessa færni getur verið erfitt að tileinka sér nema að fá tækifæri til 

þess að sýna sig og sanna. 

2.1  Nemendamiðað tungumálanám 
Kennsluhættir hafa þróast þannig að skipulag námsins er nú orðið nemendamiðaðra og er 
aukin áhersla lögð á þemanám og samvinnu nemenda. Með nemendamiðuðu námi er ýtt 
undir það að nemandi sé skapandi. Forvitnir nemendur eru skapandi og reiðubúnir til að 
prófa sig áfram,  finna lausnir og taka áhættu. Skapandi nemandi tekur áskorunum fagnandi 
og sýnir þrautseigju. Nemandinn skoðar hluti á gagnrýninn hátt frá ólíkum sjónarmiðum og 
gætir þess að taka hlutunum með fyrirvara (Ásta Henriksen, (2018), bls.3). 

Undanfarna áratugi hefur svokallað nemendamiðað nám rutt sér til rúms í 
kennsluháttum, en þessi tegund náms einblínir á þarfir nemandans. Með nemendamiðuðu 
námi verður til dæmis tungumálanámi stýrt af nemandanum sjálfum þar sem að hann sér 
um skipulag námsins á sínum hraða, ákveður sjálfur sínar námsaðferðir og þess háttar 
(Eyjólfur, ótilgreint ár). Svo að nemendur öðlist tækifæri til þess að sýna sig og sanna er 
nauðsynlegt að kennarar skapi þeim námsumhverfi sem gefur þeim tækifæri til þess.  Í þess 
háttar umhverfi er námið nemendamiðað og hafa nemendur áhrif á sitt nám og 
námsumhverfi. Ímyndunaraflinu er leyft að reika þannig að nemendur geti komist að ýmsu 
sjálfir án þess að vera að leita að einu réttu svari, en þannig hljóta nemendurnir viðameiri 
skilning á viðfangsefninu og eru því meiri líkur á því að þeir sýni frumkvæði (Ásta, (2018), 
bls.3). 

Í aðalnámskrá grunnskólanna (2013) er talað um að nemendur þurfi að læra hvernig 
eigi að bera ábyrgð á eigin námi, þeir skulu setja sér markmið og leggja mat á eigin 
námsframvindu og þekkja sína veikleika og styrkleika í náminu. Þannig er ýtt undir að 
nemendur trúi frekar á sjálfa sig sem og þroska sinn og sjálfsmynd.  

Börn þurfa á leikjum að halda, með því að hafa það að leiðarljósi verður kennarinn 
einnig að hafa góða yfirsýn yfir getu nemenda sinna og þar með geta aðlagað námsefnið 
fyrir hvern og einn nemanda eftir þeirra getu (Bennett o.fl. (1997),bls. 1). Hugmyndafræði 
nemendamiðaðs náms sem á rætur sínar að rekja til þessarar hefðar, og felur í sér fjölmörg 
grundvallaratriði varðandi leik (Bennett o.fl. (1997), bls. 1) .  
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3 Leikir 

Til þess að getað átt í samskiptum við aðra og tekið þátt í samfélaginu, þurfum við að læra 
að tjá okkur og hvernig mannleg samskipti fara fram. Einfaldir leikir sem geta byggt upp 
vitsmunalega félagsfærni og þróun tungumálsins, eru mjög gagnlegir fyrir börn. Leikir hafa 
jákvæð áhrif á þróun máltöku í öðru tungumáli hjá eldri nemendum (e. second language 
acquisition) (Ketterlinus, (2017), bls.2).  

Skapandi kennsluhættir ýta undir sjálfstraust nemenda, vekja áhuga og undirbúa þá 
frekar fyrir verkefni sem bíða þeirra í framtíðinni (Ásta (2018), bls.1). Flestir hafa unun af 
því að leika sér, fullorðið fólk þar með talið. Þeir sem fara reglulega í leiki á fullorðinsárum, 
halda gjarnan lengur í æskuljómann, en þeir sem að telja sig hafa vaxið upp úr því að leika 
sér. Leikirnir verða þó flóknari eftir því sem við eldumst, þegar reglum og markmiðum hefur 
verið bætt við leikina. Að sparka bolta á milli úti í garði, kallast t.d. að leika sér (e. play). 
Þegar reglum er bætt við leikinn, t.d. að rekja boltann og markmiðið er að reyna að skora 
mark, kallast það leikur (e. game) (Rixon (1981), bls. 3). 

Leikir eru öflugir til þess að virkja sjálfvirkan (e. automatic) lærdóm, jafnvel þegar 
enginn fullorðinn er viðstaddur (Bennett, Wood og Rogers (1997), bls.1). Nemendur eru 
eins ólíkir og þeir eru margir og kemur það því ekki að sök að nemendum henti ólíkar 
aðferðir til náms sem og kennslunálganir á ólíkum námsefnum (Ingvar Sigurgeirsson (1999), 
bls. 26). 

 

3.1 Leikir sem kennslunálgun í tungumálanámi 
Tungumálanám er krefjandi. Það þarf að leggja mikla vinnu í tungumálanámið til þess að 
skilja markmálið, getað talað það og að læra að skrifa það rétt. Einnig er mikilvægt að 
viðhalda þeirri hæfni sem hefur verið unnið að. Leikir hjálpa til við að hvetja nemendur til 
þess að viðhalda hæfni þeirra í tungumálinu sem og bæta hana. Nemendur vilja taka þátt í 
leikjum, en til þess þurfa þeir að skilja hvað er sagt eða skrifað og verða þeir að hafa getu til 
þess að tjá sig munnlega eða skriflega til þess að koma sínum skoðunum á framfæri 
(Wright, Betteridge og Buckby (1979),  bls.1). 

Það að megintilgangurinn með því að læra erlend tungumál sé til þess að geta átt í 
samskiptum við þá sem að tala málið, er ekki nýtt af nálinni. Margir tungumálakennarar líta 
á samskipti sem þeirra helsta markmið með kennslunni (Wringe (1989),bls.2). Þrátt fyrir að 
tjáskipti séu meginmarkmið með tungumálanámi, þá skipa aðrir færniþættir einnig stóran 
sess til þess að nemandi öðlist góða færni í tjáskiptum á markmálinu. Lestur, skrift og 
hlustun eru einnig mikilvægir þættir til þess að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi 
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nám, enskt tungumál skipar þar sérstaklega stóran sess þar sem að stór hluti kennslubóka í 
háskólanámi eru á ensku. 

Í rannsókn Brynhildar og Hafdísar (2009), skoða höfundar þætti sem ýta undir góðan 
námsárangur í byrjendakennslu í dönsku og komust þær að því að forvitni nemenda kemur 
þeim ansi langt: Forvitni til þess að læra nýtt tungumál og vilji þeirra til þess að sjá hversu 
langt þau komast í nýjum aðstæðum, er í samræmi við hugmyndir Slattery,Willis og Pinter 
(sem þær vitna í), um að talað mál þar sem að nemendur fara í leiki, syngja, og eiga 
raunveruleg samskipti um dagleg mál og áhugamál nemenda, séu atriði sem eiga að vera í 
kennslu og viðfangsefnum byrjenda í dönsku. Þetta gæti vel átt við byrjendur í flestum 
tungumálum. Til þess að fanga athygli nemenda, þarf kennsluefnið að höfða til þeirra. 
Rætur tungumálakennara tengjast oftast nær orðum, textum og bókum en rætur ungra 
nútíma tungumálanemenda tengjast enn frekar myndum, tónlist, kvikmyndum og hreyfingu 
og eru orð á blaði talsvert minna í þeirra bakgrunnsþekkingu. Tilvalið er því að nýta leiki og 
skapandi verkefni fyrir nemendur á byrjunarstigi í tungumálanámi þar sem það er það sem 
þau þekkja best (Brynhildur og Hafdís (2009), bls.13). 

Það er byggt á misskilningi að trúa því að nemendur geti ekki lært og öðlast nýja 
þekkingu á sama tíma og þeir skemmta sér og hlægja (Kim, (1995)). Talið er að ein 
áhrifamesta leiðin til þess að öðlast færni, sé í gegnum leiki (Rapeepisarn, Wong, Fung og 
Depickere, (2006)). Leila Ketterlinus (2017), bendir á að leikir séu mikilvægasta  

námsupplifunin í tungumálanámi og að nemendur fái tækifæri til þess að kanna og þróa 
færni sína í nýlega lærðum orðaforða eða málfræðiatriðum (e. newly acquired language 
skills), á afslappaðan hátt. Kennarinn þarf að vera sveigjanlegur í tengslum við notkun á 
leikjum, þar sem að ákveðinn leikur hefur gengið frábærlega með einum bekk, gæti ekki 
virkað eins vel á annann nemendahóp, og er því gott ef að kennarinn hefur kynnt sér 
fjölbreytta leiki sem hann getur nýtt í kennslu með ólíkum nemendahópum. 

Tungumál er lært með því að nota það í raunverulegum aðstæðum og samskiptum. Því 
er mikilvægt fyrir tungumálakennara að skapa aðstæður sem vekja markmálið til lífs í 
kennslustofunni, sem gert er með fjölbreyttum aðstæðum og þar með talið, ákveðnum 
keppnum og leikjum (Lee (1979)).  Það sem skiptir meginmáli eru gæði æfinga eða leikja. 
Nemendur eru líklegri til þess að nota og skilja talað mál í leikjum frekar en þegar þau 
meðhöndla texta í hefðbundinni þuluæfingu (Wright o.fl. (1979), bls. 2). Leikir gera 
nemandanum kleift að rifja upp námsefni sem farið hefur fram í leik, á jákvæðan hátt 
(Uberman (1998), bls.20)  

Lee Su Kim (1995), nefnir sex kosti við það að nota leiki í tungumálakennslu: 
1. Leikir eru kærkomin pása frá skólabókunum og hefðbundinni kennslu. 
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2. Þeir eru hvetjandi og ögrandi. 

3. Það þarf mikla vinnu til þess að læra tungumál. Leikir hjálpa nemendum að viðhalda 

þekkingu og færni sem þau hafa öðlast fyrir í náminu. 

4. Leikir veita þjálfun í öllum færniþáttum; lestri, tjáningu, skrift og hlustun. 

5. Þeir hvetja nemendur til samskipta við hvort annað. 

6. Þeir veita innihaldsríkt orðalag fyrir tungumálanotkun. 

Í tungumálakennslu þar sem samskipti skipa stóran sess í kennslunni, er nemendum kennd 
tækni til þess að nota tungumálið í mismunandi aðstæðum sem eru einkennandi fyrir 
raunverulegar aðstæður. Tíð notkun á töluðu máli með áreiðanlegri nálgun í 
kennslustofunni er vissulega áhrifarík, séu viðeigandi verkefni og/eða leikir notuð við hvert 
stig kennslunnar (Wringe (1989), bls.5-6). 

 

3.2 Gerðir leikja 
Ýmsir leikir geta flýtt fyrir námsferlinu þegar kemur að orðaforða og málfræði, auk þess 
geta leikir dregið úr streitu í tengslum við að tjá sig á markmálinu eða óvissu um að fara 
með rétt mál (Ketterlinus (2017), bls.3). Nemendur sem eru smeikir við að gera mistök og 
að verða skömmustulegir fyrir framan vini og samnemendur sína, mynda gjá í þeirra eigin 
ferli við að læra tungumálið. Kennarinn getur því hálpað til við að mynda afslappað 
andrúmsloft fyrir alla nemendur með því að sýna að það er í lagi að gera mistök, enda 
lærum við mikið af eigin mistökum (Burke og O‘Sullivan (2002), bls.2). 
Hér á eftir koma nokkrar gerðir af námsleikjum: 

 

3.2.1 Málfræðileikir 

Málfræðileikir þjálfa minni og eru upprifjun fyrir nemendur á ýmsum málfræðiatriðum, sem 
dæmi: lýsingarorðum, sagnorðum, uppbyggingu setninga, stafsetningu, forsetningum svo 
eitthvað sé nefnt. 
Geta verið leikir sem krefjast ritunar og tjáningar. 

 

3.2.2 Orðaforðaleikir 

Flestir leikir falla undir flokk orðaforðaleikja, þar sem að í flestum tilvikum ýta leikir undir 
upprifjun á orðaforða eða bætingu. Hvort sem um er að ræða leiki sem tengjast ritun, 
tjáningu, hlustun eða lestri. 
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3.2.3 Hlutverkaleikir  

Hlutverkaleiki er hægt að aðlaga fyrir öll stig tungumálakennslunnar (Wringe, 1989, 5). Í 
hlutverkaleik eru nemendur settir í hlutverk, þar sem að nemendur nota markmálið í 
raunverulegum aðstæðum til þess að deila sínu áliti og læra um menninguna á meðan þeir 
nýta þær upplýsingar sem þeim eru gefnar (Ketterlinus (2017), bls.3). 

 

3.2.4 Tjáskiptaleikir 

Tjáskiptaleikir hvetja tungumálanema og örva áhuga þeirra og forvitni til þess að læra og 
finna út niðurstöður. Tjáskiptaleikir veita jákvætt viðhorf til tungumálanámsins og hvetja 
nemendur til þess að nýta tungumálafærni sína til að eiga í samskiptum við aðra 
(Ketterlinus (2017), bls.3). 

 

3.3 Hvenær skal nota leiki 
Það virðist ekki vera mikið ádeilumál milli fræðimanna um það hvenær í kennslustund henti 
best  að nota leiki í tungumálakennslu, flestir eru sammála um það að leiki skuli ekki nota of 
mikið, en ekki of lítið heldur. Nemendurnir geta haft mikið gagn af leikjum í náminu, séu 
þeir hnitmiðaðir og vel skipulagðir í tengslum við námsefnið. 

Með notkun leikja í kennslu á kennarinn möguleika á því að æfa alla fjóra færniþættina 
hjá nemendum (samskipti, ritun, lestur og hlustun) á öllum stigum kennslunnar, þar með 
talið; framsögn, endurtekningar og málfræði (Wright o.fl. (1979), bls.2). Leikir eru gjarnan 
notaðir sem stutt upphitun fyrir kennslustund eða þegar tími gefst í lok kennslustundar 
(Uberman (1998), bls. 20).  Leiki skal virða sem stutt uppbrot frá kennslu, þegar tími úr 
kennslustund er laus til aflögu (Lee (1979), bls.3). Rixon (1981) telur að leiki ætti að nota á 
öllum stigum kennslunnar, svo lengi sem að þeir séu viðeigandi og vandlega valdir. 

Leikina skal nota takmarkað í kennslunni, þar sem að ofnotkun á leikjum gæti leitt til 
þess að nemendur verða leiðir á því að vera stöðugt í leikjum. Þeir ættu ekki að taka heila 
kennslustund, heldur ættu þeir að vera notaðir til þess að brjóta upp kennsluna. Leiki er 
hægt að nota til þess að hita upp kennslustund sem kveikja, til þess að ljúka henni sem 
upprifjun, til þess að veita nemendum æfingu í tali eða málfræðiatriðum, sem viðbót við 
ófullnægjandi kennsluefni og einnig til þess að kynna nýtt námsefni (Ketterlinus (2017), 
bls.4).  
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4 Leikjahandbók 

Í þessum kafla fjallar höfundur um ástæður fyrir vali sínu á umfjöllun um leiki í 
tungumálanámi, hvaða aldurshóp höfundur hefur í huga með uppskriftum sínum að leikjum 
fyrir tungumálakennslu og hvert markmiðið er með notkun leikja í kennslu. 

 Lee, Rixon, Wright, Betteridge, Buckby og fleiri fræðimenn eru sammála um það að 
jafnvel þó að leikurinn geti orðið hávaðasamur og nemendur virðist skemmta sér 
konunglega, þá er það þess virði að sitja á hliðarlínunni og nota leikina í kennslustofunni þar 
sem að þeir vekja áhuga nemenda, stuðla að tjáskiptahæfni og ýta undir flæði í 
markmálinu. 

Kennarinn skal fyrst og fremst hafa í huga að leikirnir innihaldi eitthvert menntagildi og 
tengist tungumálinu sem hann kennir. Einnig þarf hann að hafa skoðað leikinn vel sem hann 
ætlar sér að nota. Leikurinn getur auðveldlega farið úrskeiðis ef að kennarinn er ekki alveg 
viss um hvernig leikurinn virkar, þá gæti hann verið fljótur að missa athygli og áhuga 
nemenda. Kynna þarf leikinn og reglur hans á öruggan og skýran hátt, til þess að leikurinn 
virki. Ef að kennarinn er ekki alveg viss um hvernig leikurinn gengur fyrir sig, gæti kynningin 
orðið óskýr og óáhugaverð. 

Höfundur fékk innblástur af notkun leikja í tungumálakennslu eftir áhrifaríkt 
vettvangsnám og var knúinn til þess að skoða frekari rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
leikjum í tungumálakennslu og hvaða þætti í tungumálanámi þeir gætu haft áhrif á. 

Þar sem að aðalnámskrá grunnskólanna (2013), bendir á að einblína skuli á hlustun og 
tjáningu á miðstigi í tungumálakennslu, er tilvalið að fylgja þeim markmiðum. Flestir 
leikjanna henta þó öllum aldurshópum, og hægt er að aðlaga þá að getu og færni nemenda 
hverju sinni. Lykilatriði er að leikirnir innihaldi menntagildi tengt námsefninu. Markmiðin 
með leikjunum eru; upprifjun, æfing í flæði og tjáningu, málfræðiæfingar, aukning 
orðaforða, sem upphitun fyrir ákveðið námsefni og síðast en ekki síst, til skemmtunar. 

Hér eftir verða kynntir til sögunnar leikir sem höfundur notaði í vettvangsnámi sínu eða 
fékk ábendingar um og telur henta við tungumálakennslu til þess að stuðla að ofantöldum 
markmiðum.  
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4.1 Skólatöflu kapphlaup 

Fyrirmyndin að þessum leik heitir ,,Board Race”. Þetta er keppnisleikur og því skemmtilegt 
fyrir kennarann að hafa einhverja gulrót fyrir þann hóp sem vinnur leikinn. Hægt er að rifja 
upp hin ýmsu málfræðiatriði í þessum leik, þar með talið: stigbreytingu lýsingarorða, 
sagnbeygingu, tíðbeygingu sagna og óreglulegar sagnir. 
 

Markmið: Upprifjun á orðaforða og málfræði. 
Aldur: Hentar öllum stigum tungumálanáms. 
Tími: 15 mínútur að lágmarki. 
Undirbúningur: Kennarinn skiptir töflunni í tvennt og skrifar viðfangsefnið á töfluna.  
Til dæmis er hægt að skrifa lista af lýsingarorðum (15-20 orð), í enskukennslu til 
dæmis, býr kennarinn til dálka sitthvorum megin við listann, sem merktir eru efst ,,-
er” og ,,more”.  
Ferli: Nemendum er skipt upp í tvö lið. Nemendur standa í röð með sínu liði og sá 
sem er fremstur tekur sér stöðu með töflutúss í hönd. Þegar kennarinn segir 
nemendum að  byrja, keppast nemendur um að skrifa lýsingarorðin í réttan dálk, 
það má velja sér hvaða lýsingarorð sem er af töflunni til þess að fylla inn. Einn úr 
hvoru liði hleypur upp að töflunni og fyllir inn eitt orð, hleypur svo til baka og 
afhendir næsta liðsmanni tússinn, þangað til að búið er að fylla inn öll orðin. 
Segjum að nemandi velji sér orðið ,,small” af listanum, þá þarf hann að hugsa hvort 
að orðið stigbreytist í ,,more small” eða ,,smaller”, og auðvitað skrifa það í réttri 
mynd. 
Þegar liðin hafa fyllt inn öll orðin á töflunni, fer kennarinn yfir listann með þeim, 
hvað sé rétt eða rangt. Spyr nemendur hvort orðin séu rétt og biður einhvern um að 
gefa dæmi og nota orðið í setningu. 

 

4.2 Eldsætið 

Fyrirmyndin að þessum leik kallast ,,Hot seat” og er keppnisleikur. Þessi tiltekni leikur hefur 
það að markmiði að byggja orðaforða, og þjálfa tjáningu og hlustun nemenda. Leikinn er 
hægt að aðlaga að öllum stigum tungumálanáms. Með eldri nemendur sem eru færari í 
tjáningu má jafnvel nota setningar sem skrifaðar eru á töfluna. Gefin eru stig í hvert skipti 
sem að liðsmaður í eldsætinu uppgötvar rétt orð. Skipt er um liðsmeðlim í eldsætinu í 
báðum liðum í hvert skipti sem að nýtt orð er skrifað á töfluna. Leikurinn gengur hratt fyrir 
sig, og ef að liðin eru ekki of stór, ættu allir að fá að sitja í eldsætinu allavega einu sinni á 15 
mínútum. 
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Markmið: Hlustun, eykur orðaforða og flæði í tjáningu. 
Aldur: Hentar öllum stigum tungumálanáms. 
Tími: 15 mínútur. 
Undirbúningur:  Eitt eldsæti tilheyrir hverju liði og skal það snúa baki í skólatöfluna. 
Kennarinn skal vera tilbúinn með orðaforða sem að nemendur hafa ef til vill nýlega 
lært. 
Ferli: Nemendum er skipt í tvö lið eða fleiri (fer eftir stærð bekkjarins). Hentugt er 
að hafa 6-9 nemendur saman í liði. Einn úr hverju liði er valinn til að taka sér sæti í 
eldsætinu, hinir í liðinu taka sér stöðu fyrir framan þann sem er í sætinu, hvort sem 
þau kjósa að sitja eða standa. 
Þegar allir eru tilbúnir í liðinu, skrifar kennarinn orð á töfluna sem að nemendur 
reyna svo að útskýra fyrir þeim sem að situr í eldstólnum, án þess að leika eða að 
segja orðið við viðkomandi. 
Dæmi: á töflunni stendur: ‘Umbrella’, þeir sem eru að reyna að útskýra geta sagt 
setningar á borð við: „you use this outdoors“, „you use it in the rain“, „you use it so 
you don’t get wet“. 
Kennari getur prófað sig áfram með erfiðleikastig leiksins, og jafnvel rætt við 
nemendur eftir leikinn hvort að þeim hafi fundist þetta of létt og hvort þau séu 
jafnvel tilbúin í tveggja til þriggja orða setningar. 
 

4.3 Tuttugu spurningar 
 

Þennan leik þekkja margir og hefur hann einnig hlotið nafnbótina ,,Hver er maðurinn?”. 
Nemendur rísa úr sætum sínum og ganga um stofuna til þess að komast að því, hver þau 
eru.  

Markmið: Tjáskiptaleikur 
Aldur: Hentar á öllum stigum tungumálanáms 
Tími: 15-20 mínútur 
Undirbúningur: Kennarinn á tilbúin spjöld með nöfnum á þekktum einstaklingum og 
festir einn miða aftan á bakið á hverjum nemenda, einnig er hægt að leyfa 
nemendum að skrifa niður eina fræga persónu á miða og festa svo aftan á 
sessunaut þeirra. 
Kennari getur gefið nemendum nokkrar hugmyndir að spurningum sem þau geta 
byrjað á. 
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Ferli: Nemendur ganga um skólastofuna og spyrja aðra nemendur á markmálinu, já 
eða nei spurninga, til þess að komast að því hvaða persóna þau eru. Hver nemandi 
fær fær að spyrja 20 spurninga. 

 

4.4 Orðaflokkun 
Í þessum leik er bæði hægt að láta nemendur vinna sjálfstætt eða að para þau saman. Það 
fer eftir færni þeirra í tungumálinu. Ef leikurinn er notaður á byrjendastigi tungumálanáms 
(5-6. bekk) gæti verið hentugra að para nemendur saman. 
 

Markmið: Orðaforðaleikur 
Aldur:  
Tími: 15 mínútur (nemendur fá 10 til þess að fylla út) 
Undirbúningur:  allir nemendur fá blað til þess að skrifa á eða eitt blað á par, ef þau 
vinna í pörum. Kennarinn skrifar svo á töfluna 6-15 flokka (fer eftir hveru langan 

tíma hægt er að nota), helst eitthvað sem er kunnuglegt nemendunum og helst 
eitthvað sem er mögulegt að fylla út með hvaða staf úr stafrófinu. Sem dæmi: Land, 
bíómynd, hljómsveit /tónlistarmaður/kona, strákanafn, stelpunafn, leikari/leikkona, 
líkamshluti, matvæli, vörumerki og framvegis. 
Ferli: Kennari býður einum nemenda upp á skólatöflu til þess að velja og skrifa einn 
staf úr stafrófinu. Nemendur teikna á blað, sex eða fleiri flokka, til þess að fylla inn í. 
Nemendur fá svo 10 mínútur til þess að reyna að fylla inn í alla orðflokkana, orð sem 
byrja á þeim staf sem valinn var.  
Kennarinn fer svo yfir flokkana í lokin og skrifar upp á töflu allar hugmyndir. 
Dæmi: Stafurinn K varð fyrir valinu í enskukennslu. 
Stelpunafn: Kate 
Strákanafn: Ken 
Land: Kenya 
Bær/Borg: Kuala Lumpur 
Líkamshluti: Knee 
Vörumerki: Kia motors 
Matvæli: Kiwi 
Dýr: Kangaroo 
Tónlistarmaður: Kayne West 
Tónlistarkona: Kelly Clarkson 
Bíómynd: King Kong 
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4.5 20 Hlutir 
Þessi leikur reynir á minni og orðaforða nemenda og mjög einfaldur í framkvæmd. 

Markmið: Orðaforðaleikur 

Aldur: Hentar á öllum stigum tungumálanáms 
Tími: 10-15 mín 
Undirbúningur: Kennari hefur tekið saman tuttugu smáhluti, annað hvort úr 
skólastofunni eða jafnvel eitthvað sem hann hefur safnað saman, heiman frá sér í 
bland við hluti úr skólastofunni. 
Hlutunum er dreift á skrifborðið. 
Ferli: Nemendur fá eina mínútu til þess að skoða og velta fyrir sér hlutunum. Þegar 
mínútan er liðin, leggur kennarinn klút eða eitthvað sem að felur hlutina og 
nemendurnir fara í sín sæti og skrifa niður á blað alla hluti sem þau muna eftir, á 
markmálinu. 
Þegar allir eru búnir, getur kennarinn annað hvort skrifað öll orðin upp á töflu og 
leyft nemendum að yfirfara sjálf, eða hjá sessunaut sínum. Einnig getur kennarinn 
leyft nemendum að segja hvaða hlutum þau muna eftir, og skrifað um leið á töfluna. 
 

4.6 Sögustund 
Þessi leikur er skemmtilegur og ætti að fá einhverja nemendur til þess að skella uppúr. 
Hver, hvað, hvernig, hvenær, hvers vegna eru setningarnar sem að nemendur skrifa í 
söguna. 

Markmið: Orðaforða og málfræðileikur, nemendur æfa sig í stafsetningu og 
uppbyggingu setninga og framsögn. 
Aldur: Gæti hentað nemendum í 5.bekk og eldri 
Tími: 15-20 mínútur 
Undirbúningur: Kennarinn þarf lítið að undirbúa fyrir þennan leik, nema að dreifa 
blöðum til nemenda. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum gang leiksins og sýnir 
dæmi á töflunni hvernig setningarnar eiga að hljóða. 
Ferli:  Nemendur eru beðnir um að skrifa eitthvað nafn, efst á blaðið sitt. Það má 
vera þeirra nafn, bekkjarfélagi eða jafnvel einhver frægur. Svo brjóta þau niður 
blaðið yfir nafnið og láta blaðið ganga til næsta manns. Í næstu setningu skrifa þau 
hvað manneskjan gerði (mjög skemmtilegt ef þau skrifa eitthvað kjánalegt), brjóta 
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svo niður og sessunauturinn skrifar næstu setningu og svo koll af kolli. Á eftir fylgja 
setningarnar: hvernig, hvar og svo hvers vegna. 

 

4.7 Teiknileikni 

Fyrirmyndin að þessum leik kallast einfaldlega ,,Pictionary“, sem að flestir ættu að kannast 
við. Nemendur fá að spreyta sig í að teikna á töfluna og í flæði á markmálinu. 

Markmið: Orðaforðaleikur og tjáskiptaleikur, bætir orðaforða og flæði í 
markmálinu. 
Aldur: Hentar á öllum stigum tungumálanáms 
Tími: Hægt að afmarka við 15 mínútur 
Undirbúningur: Kennari hefur skrifað orð á miða og sett saman í skál sem að 
nemendur draga svo úr. Tengja orðin við orðaforða sem að nemendur hafa þegar 
lært. Nemendum er skipt í tvö lið og fær hvort lið einn töflutúss. Skólatöflunni er 
skipt í tvennt með því að draga línu niður í miðjunni. 
Ferli: þeir nemendur sem byrja að teikna, draga  miða úr skálinni og eiga að teikna 
mynd af orðinu sem stendur á miðanum. Teiknarinn má ekki tala. Liðið sem er 
fljótara að giska á rétt orð, fær stig. 
Sá nemandi sem að giskaði á rétt orð er svo beðinn um að skrifa orðið á töfluna, án 
þess að sjá hvernig það er skrifað á miðann. Þegar tíminn er útrunninn eða þegar 
engir miðar eru eftir í skálinni eru stigin talinn og við höfum sigurvegara. 
 

4.8 Sætaskipti 

Leikurinn er hraður og skemmtilegur og er tilvalinn sem stutt uppbrot í kennslustund. 

Markmið: Málfræði, orðaforði, hlustun og tal æfingar  
Aldur: 10-12 ára eða miðstig grunnskólans 
Tími: 15 mínútur 
Undirbúningur: Nemendur raða stólum í hring fyrir alla þátttakendur, nema einn. 
Ferli: Einn aðili stendur eftir í miðjum hringnum, t.d. kennarinn sem gefur lýsingu á 
einhverju sem að fær nemendur til þess að standa upp og skipta um sæti í flýti. Til 
dæmis: ,,skiptu um sæti ef þú ert stelpa“, þá eiga allar stelpur að standa upp og 
skipta um sæti, en um leið, reynir sá sem stendur í miðjum hringnum að stela sér 
sæti áður en einhver annar sest. Þá ætti að vera einhver annar sem stendur eftir í 
miðjunni, nema að sá sem stóð í miðjunni náði sér ekki sæti. Þá þarf sá sem er í 
miðjunni að koma með aðra lýsingu. 
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Dæmi um setningar sem hægt er að nota eru: 
,,skiptu um sæti ef þú vaknar klukkan 7“, ,,Þeir sem að anda skipta um sæti“, ,,skiptu 
um sæti ef þú ert í einhverju bláu“, ,,Þeir sem að elska hamborgara, skipta um sæti“. 
Það eru ótal leiðir sem hægt er að fara og um að gera fyrir kennarann að eiga jafnvel 
spjöld með setningum á, sem að nemendur geta dregið ef að þeim vantar 
hugmyndir. 
 

4.9 Tabú 
Tabú er frábær leikur til þess að nemendur fái æfingu í flæði á markmálinu. Nemendur læra 
að fara aðrar leiðir í að útskýra eða lýsa einhverjum hlut eða orði en vaninn er. Í 
raunverulegum aðstæðum þar sem að markmálið er notað, kemur oft fyrir að muna ekki 
lykilorðið sem þarf til þess að útskýra eitthvað, sem gerir það af verkum að maður segir 
öðruvísi frá. 

Markmið: Tjáskiptaleikur, æfing á flæði markmálsins, hlustun, málfræði og orðaforða 
æfing. 

Aldur: Gæti hentað nemendum í 5.bekk og eldri. 

Tími: 15 mínútur 

Undirbúningur: Kennarinn býr til samansafn af spjöldum með orðum, hver og einn 
nemandi fær svo eitt spjald til þess að útskýra og lýsa fyrir hinum nemendunum, sem reyna 
að giska á rétt orð. Til þess að leikurinn gangi fljótt fyrir sig, er sniðugt að skipta bekknum 
upp í 4-6 manna hópa. 

Ferli: Nemendur fá allir eitt spjald á mann, sem á stendur eitthvað orð. Til þess að 
útskýra eða lýsa orðinu fyrir hópnum sínum mega þau alls ekki nota samheiti eða andheiti 
orðsins sem gæti bent nákvæmlega á orðið sjálft. Til dæmis, ef að orðið er ,,dýr“, þá eru 
bannorðin: köttur, hundur (eða hvers kyns dýr), spendýr, hryggdýr, maður.  
Nemendur þurfa að útskýra orðið með setningum í stað þess að segja eitt orð sem gæti 
bent á hvert orðið er.  

 

4.10 Hlutverkaleikur 
Hlutverkaleikir geta undirbúið nemendur fyrir notkun á markmálinu í raun aðstæðum. 
Hægt er að leika sér með hlutverkaleiki og setja nemendur í ólíkar aðstæður sem að þeir 
vinna svo úr í samtalsverkefni. Dæmi um verkefni eru: atvinnuviðtöl, símtal, rifrildi milli 
nágranna, læknisheimsókn, að spyrja til vegar, að panta mat á veitingastað, sölumennska, 
rökræður og margt fleira. Hér kemur uppástunga að einni útfærslu af hlutverkaleik. Best er 
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að tengja leikinn beint við námsefni sem nýlega hefur verið farið í, svo að nemendur geti 
rifjað upp og notað nýlega lærða færni sína. 

Markmið: Tjáskiptaleikur 
Aldur: Hentar frá miðstigi eða 5.bekk 
Tími: Ef að allur undirbúningur er frá gæti samtalið tekið um 15-20 mínútur. 
Undirbúningur: Samtal þar sem að annar nemandinn er að panta sér mat á 
veitingastað og hinn nemandinn leikur þjóninn. Kennarinn hefur útbúið upplýsingar 
um það sem skal koma fram í samtalinu. Kennari getur útbúið matseðil sem 
nemendur nota í samtalinu, eða jafnvel haft það sem annað verkefni fyrir 
nemendur, að búa til sinn eigin matseðil með kostnaði og tilheyrandi. 
Ferli: Nemendur eru paraðir saman og fá ólík hlutverk til þess að leika, og fara eftir 
fyrirmælum sem þeir fá frá kennaranum um samtalið. Hér kemur uppástunga að 
samtals upplýsingar. 
Viðskiptavinurinn og Þjónninn 
V: Segðu þjóninum að þú viljir borð fyrir tvo. 
Þ: Bjóddu gestina velkomna, fylgdu þeim í sætin sín og afhentu þeim matseðil. 
Spurðu hvaða drykki má bjóða þeim. 
V: Skoðaðu matseðilinn og pantaðu drykki. 
Þ: Afhendir drykkina, og spyrð hvaða forrétt og aðalrétt má bjóða þeim. 
V:Pantaðu forrétt og aðalrétt 
Þ: Athugaðu hvort að viðskiptavinurinn sé ánægður með matinn. 
V: Gerðu athugasemd við matinn. 
Þ: Spurðu hvort að viðskiptavininum langi að panta eftirrétt. 
V: Pantaðu eftirrétt. 
Þ: Skrifaðu niður pöntunina og náðu í eftirréttinn. 
v. Biddu um reikninginn. 
Þ. Reiknaðu út kostnaðinn og afhentu reikninginn og þakkaðu fyrir komuna. 
V: Borgaðu reikninginn og þakkaðu fyrir þig 
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5 Umræður 

Helstu gallar sem fundust við notkun leikja í kennslu beindust í flestum tilvikum að 
kennaranum sjálfum. Kennaranum ber að skapa gott andrúmsloft og passa upp á að 
leiðrétta nemendur ekki í miðjum leik. Það gæti ýtt undir streitu nemenda í stað þess að 
draga úr henni (Burke og O‘Sullivan (2002), bls.1-2). Ef að kennarinn er stöðugt að grípa inn 
í leik til þess að leiðrétta eða til lesa yfir nemendum, gætu nemendur fundið fyrir kvíða 
þegar farið er í leiki vegna þess að kennarinn er líklegur til þess að eyðileggja gott 
andrúmsloft með ábendingum og afskiptasemi. Nemendur eiga að geta uppgötvað eigin 
villur og lært af þeim. Kennarinn ætti hins vegar, í lok leiks að fara stuttlega yfir það sem má 
betur fara, án þess að benda á ákveðinn nemanda. Stuttir leikir sem brjóta upp kennsluna 
geta skapað afslappað andrúmsloft og jákvæða keppni milli nemenda.  
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6 Samantekt 

Leikir eru skemmtilegir og geta haf jákvæð áhrif á þróun máltöku í markmálinu og eru öflug 
kennslunálgun til þess að virkja sjálfvirkan lærdóm. Skapandi kennsluaðferðir auka 
sjálfstraust nemenda, kveikja áhuga og búa þá undir verkefni framtíðarinnar. Með leikjum 
eru nemendur hvattir til þess að viðhalda hæfni sinni í tungumálinu, sem og að bæta hana. 
Ein mikilvægasta námsupplifunin í tungumálanámi fer fram í leikjum, nemendur fá tækifæri 
til þess að kanna og þróa færni sína í nýlega lærðum orðaforða og málfræðiatriðum á 
afslappaðan hátt. Áhugi kennarans og þekking á leikjunum er einnig mikilvægur þáttur í að 
nemendur hljóti góðan ávinning af leikjum í tungumálakennslu. Leikir geta flýtt fyrir 
námsferlinu í tengslum við orðaforða og málfræði, auk þess geta þeir dregið úr streitu 
nemenda í tengslum við að tjá sig á markmálinu eða óvissu um að fara með rétt mál. Leikir 
ættu því að vera hluti af kennsluáætlun í tungumálakennslu alla jafna. 
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