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1. Formáli

Kennsluefnið inniheldur fjölda leikja og leikferla sem flokkað er á aðgengilegan hátt. Það

samanstendur af fjölbreyttum viðfangsefnum og gefur nemendum tækifæri til þess að 

skapa, túlka og tjá eigin hugmyndir. Kennsluefnið er eins og nafnið gefur til kynna tilbúið 

til notkunar í kennslu hér og nú. Það er sett fram sem borðdagatal sem er að okkar mati afar 

aðgengilegt. Hugmyndin er sú að dagatalið sé bæði kennurum og nemendum sýnilegt og 

veki eftirtekt. Kennsluefnið er ætlað til notkunar með bekkjarheildum, smærri hópum eða

sem þema í samvinnu skólaárganga með áherslu á samþættingu námsgreina. Kennarinn

hefur frjálsar hendur til þess að útfæra og aðlaga efnið að sínum nemendahópi.

Innblástur að þessu kennsluverkefni fengum við frá kennurunum Ingvari Sigurgeirssyni 

prófessor og Ásu Helgu Ragnarsdóttur leikara og aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands sem sáu um leiðsögn á námskeiðinu „Leikir sem kennsluaðferð”. Uppsprettur 

hugmynda að nýsköpun kennsluefnisins urðu til við skoðun og úrvinnslu ýmissa gagna s.s. 

vefefnis, leikja- og leiklistarhandbóka. Við styðjumst m.a. við eldri leiki, breytum þó 

allflestum og bætum við nýjum. Breytingar á leikjum voru gerðar í þeim tilgangi að aðlaga 

þá aldri, þroska og þeim markmiðum sem við vildum ná fram. 

Kennsluefninu fylgir lítill kassi sem hefur að geyma smiðjukortin sem ætluð eru til 

notkunar í þemanu „Hér og þar og alls staðar“.

Það er einlæg von okkar að kennsluefnið komi til með að nýtast kennurum vel við kennslu 

með yngstu nemendum í 1.- 4. bekk grunnskólans. Með von um að nemendur læri og iðki  

nýja leiki og efli  leikræna tjáningu í skólastarfi.

2. Leikir og leikræn tjáning

Kennsluefnið skiptist í sex flokka. Meginflokkarnir sex eru aðgreindir með litum með það 

að leiðarljósi að aðgreina þá hvern frá öðrum ásamt því að gera þemavinnuna aðgengilega í 

framkvæmd. Flokkarnir eru: orðaleikir, sönghreyfileikir, hreyfileikir, hugþroskaleikir,

leikræn tjáning og gátur. Hér á eftir koma flokkarnir sex hver á fætur öðrum sem 

innihalda fjölbreytta leiki, leikræna tjáningu og gátur.



�

Orðaleikir
Þessi tegund leikja þjálfar fyrst og fremst orðaforða og jafnframt 

einstaka móðurmálsþætti. Orðaleikirnir sem hér eru settir fram 

einkennast af því að þeir þjálfa leikni með bókstafi, stafsetningu, 

ritun, samvinnu og tjáskipti nemenda. Orðaleiki má samþætta við 

allflestar námsgreinar í skólastarfi. Tilvalið er að nota orðaleiki sem 

kveikju að ákveðnu námsefni.
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Stafrófsleikurinn

Markmið: Að örva hugmyndaflug, samhæfingu og leikni með bókstafi.

Gögn: Bolti sem gott er að grípa.

Lýsing: Leikurinn þjálfar notkun bókstafa og upplagt er að nota hann fyrir nemendur sem 

eru að læra stafrófið. Kennarinn myndar hring með nemendum sínum á gólfinu, allir standa. 

Kennarinn byrjar og nefnir fyrsta bókstaf stafrófsins, A og segir: „Ég heiti Agnes, maðurinn 

minn heitir Aron, við búum í Argentínu og við borðum Ananas“. Hann driplar boltanum á 

meðan að hann þylur þetta upp. Því næst hendir hann boltanum til einhvers annars í 

hópnum sem verður að vera tilbúinn að taka við og nefna næsta bókstaf stafrófsins, B og 

segir t.d.: „Ég heiti Baldur, konan mín heitir Brynhildur, við búum í Borgarnesi og borðum 

beikon. Þannig gengur leikurinn fyrir sig þar til allir hafa fengið að spreyta sig, að minnsta 

kosti einu sinni. Einnig má láta boltann ganga hringinn t.d. réttsælis og þá veit sá næsti í 

röðinni alltaf hvaða bókstaf hann fær. Aðalatriðið er að halda áfram þar til stafrófið er á 

enda. Regla leiksins er þessi: „Ég heiti..., konan mín/maðurinn minn heitir..., við búum í/á 

..., við borðum ... . 

Afbrigði sama leiks: Kennarinn gefur nemendum fyrirmæli þess eðlis að þeir eigi einungis 

að nefna atriði út frá bókstöfunum A – B – D. Kennarinn fær boltann aftur eftir að hann 

hefur gengið einn hring, eftir reglunni A – B – D. Þá nefnir hann nýja reglu: E – F – G, sem 

eru næstu bókstafir í stafrófinu. Þannig gengur leikurinn koll af kolli. 

Fjöldi: Allur bekkurinn eða hluti hans.

Leiktími: 15 – 20 mínútur.
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Fæðuflokkarnir 

Markmið: Að nemendur þjálfi hugtakið flokkun, stafsetningu, ritun og öðlist þekkingu á 

fæðuflokkunum.

Gögn: Skriffæri og örk.

Lýsing: Kennarinn útbýr sex umslög sem merkt eru fæðuflokkunum sex þ.e.

 Kornvörur

 Grænmeti

 Ávextir og ber

 Fiskur, kjöt, egg, baunir

 Mjólk og mjólkurvörur

 Feitmeti

Nemendur skrifa niður nöfn mismunandi fæðutegunda á litla miða og eru svo beðnir um að 

setja miðana í tilheyrandi umslög. Einnig getur kennarinn verið búinn að útbúa bunka af 

miðum, þar sem fram koma hinar ýmsu fæðutegundir og skipt þeim á milli nemenda. Hér er 

sá möguleiki fyrir hendi að útbúa einfaldari útgáfu af leiknum með því að fækka 

umslögunum.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 15 – 20 mínútur.
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Blindu mýsnar

Markmið: Að þjálfa orðaforða, samstöðu og samvinnu.

Gögn: Tafla og krít.

Lýsing: Kennarinn skipar nemendum í þrjár raðir fyrir framan töfluna. Sá fremsti heldur á 

krít og sá aftasti ákveður orðið sem sá fremsti á að skrifa. Ekki má tala meðan á leiknum 

stendur. Kennarinn gefur fyrirmæli um að orðið sem sá aftasti á að hugsa sér sé t.d.

nafnorð. Einnig gæti hann sagt sagnorð eða lýsingarorð. Frá aftasta manni er einn og einn 

stafur látinn ganga með því að skrifa viðkomandi staf í bakið á þeim sem er fyrir framan. Sá 

fremsti skrifar þann staf á töfluna. Mikilvægt er að kennarinn bendi nemendum á að þeir 

þurfi að einbeita sér við að skrifa greinilegan staf og halda einbeitingu og rósemd. 

Leikurinn skapar samstöðu og samkeppni því það lið sem skilar réttu orði á töfluna, án þess 

að tala saman, vinnur. Það/þau lið sem geta skrifað rétta orðið á töfluna fá stig í formi 

ostbita, sem kennarinn teiknar á töfluna.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.
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Tíu orð

Markmið: Að auka sjónrænan orðaforða og lestrarhraða. Að hvetja nemendur til samvinnu 

og tjáskipta.

Gögn: Tafla, örk og skriffæri.

Lýsing: Leikurinn er tilvalinn sem kveikja í íslenskukennslu. Kennarinn velur tíu orð sem 

hann skrifar á töfluna. Nemendur lesa orðin yfir á tveim mínútum og leggja þau á minnið. 

Nemendur skrifa svo orðin eftir minni á örk. Sessunautar skiptast á örkum og fara í hlutverk 

kennarans. Þeir fara vandlega yfir hvert orð og leiðrétta.  

Afbrigði sama leiks: Gengur út á paravinnu nemenda við nákvæmlega sama verkefni. 

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 mínútur.
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Skrýtna sagan

Markmið: Að auka orðaforða og skilning á lýsingarorðum.

Gögn: Skriffæri og örk.

Lýsing: Kennarinn eða nemendur eru búnir að semja sögu sem í vantar öll lýsingarorð. Þar 

eru skildar eftir eyður sem nemendur fylla í síðar. Síðan er hver nemandi beðinn um að  

nefna eitt lýsingarorð og kennarinn setur hvert orð í eyðurnar, í réttri nemendaröð. 

Nemendur mega ekki vita hvar þeirra orð kemur fyrir í sögunni. Sagan gæti fjallað um 

nemendur sjálfa, vettvangsferð eða hvað annað sem hópnum dettur í hug. Að lokum er 

sagan lesin og verður oftast hin mesta skemmtun.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 30 mínútur.
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Hengimann

Markmið: Að auka orðaforða, þjálfa ritun og stafsetningu.

Gögn: Tafla og krít.

Lýsing: Kennarinn stingur upp á ákveðnu orði sem tengist námsefni nemenda. Hann notar 

flettitöflu eða töfluna í skólastofunni og dregur línur fyrir bókstafina í tilteknu orði. T.d. 

mætti nota orðið „burstabær“ sem snýr að samfélagsfræðikennslu. Kennarinn dregur línur á 

töfluna af sama fjölda og bókstafir orðsins eru. Í orðinu burstabær eru níu bókstafir og því 

gerir hann níu línur, svona: _  _  _  _  _  _  _  _  _. Kennarinn gengur á röðina og biður 

hvern nemanda um að nefna einn bókstaf. Réttur bókstafur fer á línuna þar sem við á en 

rangur stafur fer inn í ramma og kennarinn teiknar mynd af hengikarli. Eitt strik eða hringur 

fyrir hvern rangan bókstaf samtals þrettán villur og þá er leikurinn búinn. Nemendur vinna 

ef þeir geta orðið áður en giskað er á þrettán ranga bókstafi.

Afbrigði sama leiks: Nemendur vinna í paravinnu og búa til eina setningu í stað eins orðs.

Teikningin lítur svona út:

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 5 - 10 mínútur.
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Orðaboltinn

Markmið: Að þjálfa einstaka móðurmálsþætti, t.d. nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og rím.

Gögn: Bolti og tafla.

Lýsing: Kennarinn myndar hring með nemendum eftir að hafa valið viðfangsefni leikjarins. 

Kennarinn kastar boltanum til nemanda og nefnir ákveðið orð t.d. nafnorð. Þegar 

nemandinn fær boltann nefnir hann annað nafnorð og kastar svo boltanum til annars 

nemanda, annað hvort sem stendur við hlið hans vinstra megin eða til einhvers annars 

nemanda í hringnum. Kennarinn stjórnar því hverju sinni hvort heldur skal gera þegar 

kastað er. Valmöguleikar viðfangsefnis eru eftirfarandi:

Nafnorð: Nemendur nefna nafnorð.

Lýsingarorð: Nemendur nefna lýsingarorð.

Sagnorð:  Nemendur nefna sagnorð.

Rím: Sá sem byrjar leikinn finnur upp á orði t.d. „mús“ og segir það upphátt og kastar til 

næsta sem á að ríma við orðið, t.d. „hús“. Ef einhver getur ekki rímað segir hann pass og 

finnur upp á nýju orði. 

Rím með skipulagi: Kennarinn stjórnar hvaða orð skal nota í leiknum og hve oft skal ríma

við það. Kennarinn skrifar valin orð sem nemendur eiga að nota í leiknum á töfluna. Hér 

eru hugmyndir sem styðjast má við: „Hús – fluga – eyra – fara – hjóla – fíll. Nemendur 

greina orðin út frá valmöguleikunum þ.e. hvort um nafnorð, lýsingarorð, sagnorð eða rím er 

að ræða. 

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.
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Bjallan glymur

Markmið: Að efla hugmyndaflug, ritun, einstaka málfræðiþætti (s.s. lítinn og stóran staf), 

einbeitingu og stærðfræðilega hugsun.

Gögn: Tafla, krít, arkir og skriffæri.

Lýsing: Kennarinn afhendir nemendum sínum arkir, þar sem hann hefur sett upp það form 

(sjá töflu) sem nota á í leiknum. Bekknum er skipt upp í hópa og fær hver hópur eina örk. 

Kennarinn nefnir einn bókstaf t.d. „S“ og á þá hver hópur að fylla út sína töflu eins hratt og 

hann getur, á einni til tveimur mínútum, allt þarf að byrja á bókstafnum S. Þegar einhver 

hópur hefur lokið við að fylla út hvern dálk sem tilheyrir bókstafnum „S“, þá hleypur einn 

úr hópnum að kennaraborðinu og klingir bjöllu sem þar er staðsett. Á þessum tímapunkti er 

farið yfir stigafjölda hvers hóps. Hver hópur fær stig í samræmi við fjölda þeirra atriða sem 

hafa verið rituð rétt. T.d. hópurinn sem klingir bjöllunni fær fullt hús stiga, þ.e. fjögur stig, 

ef öll atriðin eru rétt. Kennarinn nefnir svo annan bókstaf og leikurinn endurtekur sig. Hér 

má tengja leikinn við stærðfræði og setja stigin fram í formi súlurits. Þannig á hver hópur 

sína súlu og hækkar hún smá saman. Þannig sjá nemendur niðurstöður á myndrænu formi.

Leiktími: 20 mínútur.

Dæmi um töflu: 

Land Bílategund Dýr Fæða

S Svíþjóð Subaru Selur Slátur

T Tyrkland Toyota Tígrisdýr Tómatur

A Afríka Audi Api Ananas

P Pólland Porce Páfugl Pizza
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Sönghreyfileikir
Þessi tegund leikja hefur að okkar mati kennslufræðilegt gildi og

eru nauðsynlegir í öllu skólastarfi.  Sönghreyfileikirnir sem hér

eru settir fram einkennast af þjálfun á eftirfarandi þáttum: söng,

raddbeitingu, taktvísi, samvinnu og hreyfingu. Þegar börn byrja að

syngja hafa þau þörf fyrir að hreyfa sig. Sönghreyfileikir eru

vinsælir meðal nemenda og brjóta upp hið hefðbundna skólastarf.
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Falinn steinn

Markmið: Að þjálfa samvinnu, athygli og raddbeitingu.

Gögn: Steinn eða annar hlutur.

Lýsing: Einn nemandi er valinn til að fara út fyrir skólastofuna og bíða þar í smástund. Á 

meðan felur kennarinn stein í skólastofunni og gætir þess að það sjáist í hann. Hann biður 

þá nemendur sem inni í skólastofunni eru að taka sérstaklega vel eftir því hvar steinninn er 

falinn. Því næst er nemandanum sem bíður fyrir utan hleypt inn og er hlutverk hans að 

finna steininn með aðstoð nemendanna sem sitja inni í skólastofunni. Það gera þeir með því 

að syngja lagið „Óskasteinar“ á meðan að nemandinn leitar að steininum, á þann hátt að ef 

hann nálgast steininn er sungið hærra og hins vegar lægra ef hann fjarlægist steininn. 

Þannig þarf nemandinn að hlusta vel á sönginn til þess að finna steininn. Þegar hann hefur 

fundið steininn biður kennarinn annan nemanda um að bíða fyrir utan skólastofuna og 

leikurinn er endurtekinn. Lagið má finna á geisladiskunum „Íslandsklukkur“ og „Litlu 

börnin leika sér“.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 – 20 mínútur.

                 „Óskasteinar“

Fann ég á fjalli fallega steina,
faldi þá alla, vildi þeim leyna.

Huldi þar í hellisskúta heillasteina
alla mína unaðslegu óskasteina.

Langt er nú síðan leit ég þá steina
lengur ei man ég óskina neina

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga
ekki frá því skýrir þessi litla saga.

Gersemar mínar græt ég ei lengur
geti þær fundið telpa eða drengur.

Silfurskæra kristalla með grænu og gráu
Gullna roðasteina rennda fjólubláu.



��

15

Fílalestin

Markmið: Að þjálfa söng, samlagningu, hreyfingu og taktvísi.

Gögn: Tafla og litaðar krítar.

Lýsing: Kennarinn teiknar lest á töfluna í skólastofunni. Á teikningunni hefur hann skipt 

lestinni í hólf og skrifað þar mismunandi tölustafi, á bilinu 1 og upp í 10. Hólfin geta verið 

t.d. sex og kennarinn velur tölustafi sem hann vill vinna með. T.d. má skrifa eftirfarandi 

talnarunu: 2 – 4 - 5 – 1 – 6 – 3. Best er að summa talnarununnar sé samanlagður fjöldi 

nemenda, þannig að allir fái að taka þátt í fílalestinni. Kennarinn byrjar á því að velja tvo 

nemendur sem þramma eins og fílalest, í halarófu um skólastofuna, á meðan lagið

„Fílaleiðangurinn“ er sungið. Allir hinir þramma á staðnum. Í hvert sinn sem búið er að 

syngja lagið einu sinni stoppar halarófan og bætist við ákveðinn fjöldi nemenda, í þessu 

tilfelli fjórir nemendur. Þá leggja af stað sex nemendur í halarófu og lagið er sungið aftur.

Þannig gengur leikurinn þar til búið er að leggja allar tölurnar saman í talnarununni og allir 

nemendurnir eru komnir í fílalestina.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.

„Fílaleiðangurinn“
Ef tekið er mið af ofangreindri talnarunu þá myndi söngurinn útfærast á þessa leið:

Tveir fílar lögðu’ af stað í leiðangur,
lipur var ei þeirra fótgangur.

Takturinn fannst þeim heldur tómlegur
svo þeir tóku sér fjóra til viðbótar.

Sex fílar lögðu’ af stað í leiðangur,
lipur var ei þeirra fótgangur.

Takturinn fannst þeim heldur tómlegur
svo þeir tóku sér fimm til viðbótar.
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Fram, fram fylking

Markmið: Að læra texta, þjálfa söng, takt og samhæfingu.

Gögn: Engin.

Lýsing: Tveir nemendur eru „ræningjar“. Þeir standa andspænis hvor öðrum og haldast í 

hendur og halda höndunum uppi, mynda hlið, sem nemendur ganga í gegnum í halarófu um 

leið og þeir syngja lagið „Fram, fram fylking“. Þegar sungið er „sveipast hörðum böndum“

taka ræningjarnir þann til fanga sem er að fara í gegnum „hliðið“ þá stundina. Þeir fara 

afsíðis með „fangann“ og láta hann velja á milli einhverra tveggja lokkandi hluta t.d. ávaxta 

sem þeir höfðu fyrirfram ákveðið. Þá fær annar ræninginn þá sem velja t.d. epli en hinn þá 

sem velja appelsínur. Fanginn fer síðan aftur fyrir þann ræningja sem hann valdi og stendur 

þar uns leiknum lýkur. Síðan er lagið sungið aftur og halarófan fer aftur af stað og næsti 

„fangi“ gripinn.  Smám saman myndast því röð fyrir aftan ræningjana. Þegar allir hafa verið

teknir til fanga er farið í reiptog, reyndar án reipis, en ræningjarnir haldast í hendur og 

liðsmenn þeirra toga í þá og hvern annan. Því liði sem tekst að toga hitt til sín vinnur. 

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.

          „Fram, fram fylking“

Fram, fram fylking,
forðum okkur háska frá

því ræningjar oss vilja ráðast á.
Sýnum nú hug, djörfung og dug.

Vakið, vakið vaskir menn
því voða ber að höndum.

Sá er okkar síðast fer
mun sveipast hörðum böndum.
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Klapphringur

Markmið:  Þjálfa hlustun, samstillingu, tímasetningar, taktvísi, rödd og líkama.

Gögn: Engin.

Lýsing: Nemendur sitja í hring og kennarinn byrjar á því að senda klapp á næsta nemanda 

sér við hlið, sem sendir það áfram á næsta nemanda í sömu átt og þannig koll af kolli.  

Þegar nemendur eru orðnir öryggir með hrynjandann má senda klappið hinn hringinn. 

Kennarinn getur komið af stað nýju klappi, ásamt hinu fyrra þegar nemendur eru orðnir 

mjög færir.  Nemendur læra að halda jöfnum takti og stoppa ekki. Kennarinn þyngir síðan 

leikinn aðeins og bætir við söng, t.d. laginu „Fljúga hvítu fiðrildin“. Nemendur syngja allir 

með og kennarinn sendir af stað klapp sem gengur hringinn með jöfnum takti. Kennarinn 

getur haldið leiknum áfram með nýjum sönglögum.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 – 15 mínútur.
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Hreyfileikir
Þessi tegund leikja stuðlar fyrst og fremst að hreyfingu nemenda. 

Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikir sem 

reyna á líkamann veita útrás. Hreyfing er börnum eðlislæg og 

mikilvægur þáttur í lífi þeirra.

Hreyfileikirnir sem hér eru settir fram einkennast af þjálfun 

jafnvægis, snerpu, fimi og samvinnu ásamt því að skerpa athygli-

gáfu og einbeitingu.



��

19

Hver er hræddur við blinda bóndann?

Markmið: Að þjálfa athygli, hreyfingu og útsjónarsemi. 

Gögn: Engin.

Lýsing:  Kennarinn biður alla nemendur um að fara í annan enda stofunnar. Ef leikurinn fer 

fram utandyra, þá þarf að afmarka ákveðið svæði. Hann biður einn nemanda um að leika 

„blinda bóndann“ og hina að velja sér eitt húsdýr í huganum. Blindi bóndinn stendur í 

hinum enda stofunnar, tveir stólar eru settir sitthvorum megin við hlið hans og eru stólbökin 

látin snúa að honum. Gæta verður þess að stólarnir standi ekki of nálægt blinda bóndanum, 

því að þeir tákna hlið. „Dýrin“ eiga að reyna að komast fram hjá bóndanum og í gegnum 

hliðið, í frelsið. Blindi bóndinn lokar augunum (eða bundið er fyrir augun) og segir t.d.: „Á 

ég hesta?“, og nemendur svara „já“ eða „nei“ eftir því sem við á. Ef þeir segja „já“, þá biður 

bóndinn alla hesta um að koma til sín (þetta er gert til þess að bóndinn sé ekki að leita að 

dýrum sem ekki eru til). Þannig leggja t.d. hestarnir af stað og reyna að læðast fram hjá 

bóndanum, án hljóða og án þess að hann nái að snerta þá. Blindi bóndinn reynir að ná 

nemendum er þeir læðast í áttina að honum, ef það tekst þá eru þeir úr en hinir komast út í 

frelsið. Þetta er svo endurtekið þar til öll „dýrin“ hafa reynt að komast í gegnum hliðið. Ef 

nemendur velja sér sjaldgæfar húsdýrategundir og blinda bóndanum tekst ekki að nefna 

þær, þá kallar hann eftir þeim sem eftir eru. Endurtaka má leikinn og þá fær annar nemandi 

hlutverk blinda bóndans. 

Tvær reglur gilda í leiknum:

1.  Það má ekki hlaupa.

2. Það má ekki fara aftur til baka og ekki stíga skref aftur á bak.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 – 30 mínútur.
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Fuglar kóngsins

Markmið: Að læra fuglaheiti, þjálfa hreyfingu og snerpu.

Gögn: Skál og samanbrotnir miðar með fuglaheitum á.

Lýsing: Þetta er útileikur. Einn nemandi er „kóngur“, annar er „karl“ og hinir „fuglar“. Hver 

nemandi dregur einn miða úr skál hjá kónginum, en þar stendur heiti þess fugls sem hann á 

að vera. Kennari útbýr miðana áður en leikur hefst. Hver nemandi verður að muna hvaða 

fugl hann er. „Fuglarnir“ standa allir hjá eiganda sínum, kónginum. Karl kemur til kóngsins 

og segir: „Komdu sæll, kóngur minn“. „Komdu sæll, karl minn“, svarar kóngur. „Geturðu 

selt mér fugla?“ spyr karl. „Ef þú getur nafns þeirra og nærð þeim“ segir kóngur. Karl nefnir 

einhver fuglanöfn t.d.: örn, lóu, hrafn eða spóa. Um leið og hann hittir á nafn einhvers 

fuglsins, þá hleypur sá nemandi sem nafnið á af stað og í stóran hring á leiksvæðinu. Karl 

reynir að ná honum og klukka hann áður en hann kemst aftur til kóngsins. Ef hann nær því, 

þá er fuglinn hans og aðstoðar karlinn við að ná næsta fugli sem hleypur hringinn. Annars 

fer fuglinn aftur til kóngsins og bíður þar. Þegar sami nemandi hefur verið karl t.d. í tvö 

skipti má fá annan nemanda í hlutverkið. Þeir sem eru í hlutverki fuglanna draga sér annan 

miða og leikurinn hefst að nýju. Í staðinn fyrir að nota fuglaheiti má einnig nota heiti fiska, 

húsdýra eða annað það sem nemendur eru að læra um hverju sinni.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 – 30 mínútur.
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París og tugakerfið

Markmið: Að læra um tugakerfið, að þjálfa hreyfingu, fimi og jafnvægi.

Gögn: Krít.

Lýsing: Þetta er útileikur. Nemendur hoppa jafnfætis í reitina í réttri tugaröð, frá 10 – 100. 

Þegar staðið er inni í reitunum mega nemendur ekki hreyfa sig og ekki stíga á strik. Ef það 

gerist er viðkomandi úr leik. Þeir sem komast í gegnum fyrstu umferð fá að spreyta sig í 

annarri umferð, á því að hoppa jafnfætis, tugaröðina aftur á bak, þ.e. 100 – 10. 

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 30 – 40 mínútur.
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Þolinmæði þrautir vinnur allar

Markmið: Að þjálfa fínhreyfingar, einbeitingu, samvinnu og þolinmæði nemenda.

Gögn: Kínverskir matprjónar, sykurmolar, pastaskrúfur, skrúfur eða annað tiltækt smádót. 

Gæta skal þess að hafa hlutina ekki of smáa fyrir nemendur á yngsta stigi.

Lýsing: Nemendum er skipt í nokkra hópa. Hver hópur fær skál eða glas með smádóti í og 

eitt par af prjónum fyrir hvern og einn. Hóparnir eiga að reyna að veiða eins marga hluti og 

þeir geta á fáeinum mínútum. Sá hópur sem veiðir flesta hluti á þeim tíma vinnur. 

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 5 – 10  mínútur.
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Golf

Markmið: Að skynja fjarlægðir. Þjálfa nemendur að fara eftir leiðsögn og fyrirmælum.

Gögn: Bönd.

Lýsing: Útileikur. Kennarinn skiptir nemendahópnum í þriggja manna hópa og gefur 

hverjum hópi tvö bönd. Einn nemandinn er „hola“, annar „kúla“ og sá þriðji „kylfa“ í 

hverjum hópi. Kylfan bindur band fyrir augun á kúlunni og er með eitt band líka fyrir sig. 

Holan gengur af stað smá spöl frá staðnum eftir leiðsögn kennarans og kylfan fylgist 

gaumgæfilega með hvar holan staðsetur sig. Þá bindur kylfan fyrir augun á sér. Hún stendur 

fyrir aftan kúluna, heldur utan um axlir hennar og vísar henni veginn með orðum eftir minni 

td. „Farðu 3 skref áfram“, „eitt skref til hægri“ og „núna beint áfram fimm skref“. Þegar 

kúlan og kylfan nálgast en eru strand má holan fara að kalla „hó“ til að vísa þeim veginn að 

sér. Þegar holan er fundin er leiknum lokið. Markmið leiksins er að kylfan stýri kúlnni ofan 

í holuna.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 40 mínútur.
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Hollí hú

Markmið: Að þjálfa stafsetningu.

Gögn: Bolti.

Lýsing: Útileikur. Kennarinn velur einn stjórnanda úr nemendahópnum. Nemendur standa 

hlið við hlið á móti þeim sem stjórnar. Leikreglur eru þær að stjórnandi ákveður eitthvað 

nafn t.d. á karli, konu, landi, borg eða sveitarfélagi.  Orðið „Spánn“ verður  t.d. fyrir valinu. 

Stjórnandi segir við þátttakendur: „Orðið er eitthvað land í heiminum“, í kjölfarið kastar 

hann boltanum til fyrsta þátttakanda og segir upphátt ,„S“, fremsta bókstafinn í orðinu 

„Spánn“. Sá sem grípur boltann hugsar í smá stund eitthvert orð sem byrjar á „S“ t.d. 

„Svíþjóð“ og kastar boltanum til baka. Þannig heldur leikurinn áfram. Eftir fyrstu röðina 

gefur stjórnandi þátttakendunum upplýsingar um næsta bókstaf orðsins: „Sp“ og heldur 

áfram að auka við bókstafi þar til rétta orðið „Spánn“ er nefnt. Þegar rétta orðið kemur upp, 

kastar stjórnandinn boltanum fast í jörðina svo hann skoppi hátt og segir: „Hollí“ og hleypur 

eins langt frá þeim og hann getur, en sá sem gat orðið reynir að grípa boltann og þegar hann 

grípur hann segir hann „hú“ og þá stoppar stjórnandinn og býr til körfu með 

handleggjunum. Þátttakandinn tekur þrjú skref og reynir að hitta í körfuna og skora mark.  

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.                    
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Lítið skip og stórt skip

Markmið: Að þjálfa hreyfingu, hlustun og fylgja fyrirmælum. 

Gögn: Engin.

Lýsing: Nemendur eru staddir í litlu skipi sem hefur strandað. Þá langar til að komast í 

stóra skipið t.d. hinum megin í salnum eða á skólalóðinni. „Skipstjórinn“ (sem er hlutverk 

kennarans) á stóra skipinu kallar til þeirra og segir ýmist: „Loft“, „sjór“, „land“, „stórt skip“

eða „lítið skip“. Þegar skipstjórinn segir: „Loft“ táknar það að lyfta höndum. Þegar 

skipstjórinn segir: „Sjór“ táknar það að leggjast á gólfið. Þegar skipstjórinn segir: „Land“

táknar það að beygja sig í hnjánum og snerta gólfið með fingrunum. Þegar skipstjórinn 

segir: „Stórt skip“ táknar það að hlaupa í „stóra skipið“. Þegar skipstjórinn segir: „Lítið skip“

táknar það að hlaupa í litla skipið. Sá sem gerir ranga hreyfingu þarf að bíða í eina umferð 

eða er úr leik. Skipstjórinn getur líka ruglað nemendur í ríminu með því að segja „stórt skip“

en benda á „litla skipið“.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.
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Bak í bak

Markmið: Að þjálfa hreyfingu, orðaforða, hlustun og samvinnu.

Gögn: Engin.

Lýsing: Kennarinn biður nemendur um að mynda hring. Hann gefur nemendum fyrirmæli 

með því að segja:

1. Finnið ykkur félaga

2. Standið hvert á móti öðru og setjið:

-  kinn að kinn

-  il á rist

Hér skipta nemendur um félaga

-  hnakka á hnakka

-  hönd á öxl

Hér skipta nemendur um félaga

-  hönd á herðablað

-  olnboga á olnboga

Hér skipta nemendur um félaga

-  bak í bak

-  hönd á hné

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 mínútur.
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Hugþroskaleikir
Meginmarkmið hugþroskaleikja er að stuðla að alhliða þroska 

nemenda, öðlast hæfni til þess að takast á við fjölbreyttar 

námsgreinar. Þessi tegund leikja stuðlar fyrst og fremst að því að efla 

rökræna hugsun, einbeitingu, athyglisgáfu og skynjun.



��

28

Jörð – Vatn – Loft – Eldur

Markmið: Að efla náttúrufræðiþekkingu, einbeitingu, minni og hugmyndaflug.

Gögn: Baunapoki.

Lýsing: Þátttakendur sitja í hring á gólfinu. Einn situr inni í hringnum og heldur á 

baunapoka. Hann kastar pokanum til einhvers í hringnum og segir: Jörð!, Vatn!, Loft!, eða 

Eldur! Ef hann segir Jörð! þarf sá sem grípur pokann að nefna eitthvert landdýr áður en sá 

sem situr í miðjunni nær að telja upp að tíu. 

Ef hann segir Vatn! þá á sá sem grípur að nefna einhvern fisk.

Ef hann segir Loft! þá skal nefna fugl.

Ef hann segir Eldur! þá á að flauta hljóð brunabíls. 

Athugið að þegar ákveðið dýr hefur verið nefnt, þá má ekki nefna það aftur. Ef sá sem 

grípur nær ekki að nefna dýr innan tíu sekúndna á hann að skipta um hlutverk við þann sem 

situr í miðjunni og kasta pokanum. Lengja má umhugsunartímann ef þurfa þykir, t.d. í 

fimmtán sekúndur.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 15 – 20 mínútur.
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Bókaleikur

Markmið: Að efla athyglisgáfu, minni, einbeitingu og ágiskunarfærni.  

Gögn: Bók, skriffæri og pappír.

Lýsing: Þátttakendur sitja í hring á gólfinu, alls 6 – 10 talsins. Stjórnandi leiksins lætur bók 

ganga allan hringinn og segir þátttakendum að skoða hana. Að því loknu tekur hann bókina 

úr augsýn þeirra og biður þá að svara eftirfarandi spurningum með því að skrifa svör sín á 

blað. Svör nemenda má svo bera saman og umræður fara fram. Kennarinn fer svo yfir rétt 

svör í lokin og nemendur bera þau saman við sínar ágiskanir.

Hve þung er bókin?

Hve löng er bókin?

Hve breið er bókin?

Hve margir litir eru á forsíðunni?

Hvaða litir eru það?

Hve mörg orð eru á forsíðunni?

Hver skrifaði bókina?

Hvað heitir bókin?

Hve margar blaðsíður inniheldur bókin c.a.?

o.s.frv.

Fjöldi: 6 – 10 nemendur.

Leiktími: 20 mínútur.
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Gettu hver þú ert?

Markmið: Að efla hugmyndaflug, einbeitingu, minni og rökræna hugsun.

Gögn: Engin.

Lýsing: Nemendur sitja í hring á gólfinu. Einn þeirra fer út úr herberginu í smástund. Á 

meðan hann er í burtu þurfa hinir að ákveða hvað hann eigi að vera þegar hann kemur inn 

aftur. Ákvörðun er t.d. tekin um að hann eigi að vera „lögregluþjónn“ og í framhaldi af því 

er hann kallaður aftur inn í herbergið. Hann þarf síðan að ganga á hringinn og spyrja hina 

hvað hann þurfi að kaupa sér. Sem dæmi segir einn að hann þurfi að kaupa sér svört stígvél, 

annar segir flautu, enn annar vasaljós o.s.frv. Ef hann er ekki búinn að uppgötva hvað hann 

er þegar allir hafa verið spurðir, þarf hann að fara fram aftur og ákvörðun er tekin upp á 

nýtt hvað hann eigi að vera. Ef hann hins vegar uppgötvar það er annar nemandi beðinn um 

að fara út úr herberginu og hinn sest inn í hringinn og svo koll af kolli. 

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 – 40 mínútur.
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Hver er ég?

Markmið: Að efla rökræna hugsun og eftirtekt, að örva skynjun, minni og hugmyndaflug.

Gögn: Örk og skriffæri. 

Lýsing: Kennarinn lætur hvern nemanda fá örk og biður hann um að lýsa sjálfum sér í 

þremur setningum. Nemendur sem eru skrifandi, skrifa setningarnar niður á arkir en 

kennarinn skrifar fyrir hina. Þegar allir hafa lokið þessu tekur kennarinn arkirnar, víxlar 

þeim og les setningarnar upp, þ.e. eina örk í einu. Nemendahópurinn í heild sinni á að reyna 

að uppgötva við hvaða nemanda í bekknum lýsingin á. Þannig gengur leikurinn koll af 

kolli, þar til lesið hefur verið upp af öllum örkunum. 

Setningarnar gætu verið á þessa leið:

- Ég er með brúnt hár.

- Mér finnst skemmtilegt í fótbolta.

- Ég er átta ára og er oft með fléttur í hárinu.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 – 30 mínútur.

Afbrigði sama leiks: Þennan leik má útfæra á ýmsa vegu m.a. með því að nota hann sem 

kveikju í náttúrufræði. Hver nemandi fær örk og lýsir einhverju dýri (innan fyrirfram 

ákveðins flokks t.d. smádýr) í þremur setningum. Dæmi: „Ég er brúnn að lit, ég anda með 

húðinni og ég get ekki flogið“. Svarið er ánamaðkur. Þegar allir nemendur hafa klárað að 

skrifa á sínar arkir, les hver og einn sína lýsingu fyrir hina í bekknum sem reyna að geta 

upp á því um hvaða dýr ræðir. Þannig gengur leikurinn þar til allir nemendur hafa lesið upp. 

Þessi leikur er til að mynda góð kveikja áður en kennari hefur formlega kennslu um 

smádýr.
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Ég er frábær eins og ég er

Markmið: Að efla og styrkja sjálfstraust. Að nemendur heyri og hlusti á kosti sína fremur 

en galla.

Gögn: Engin.

Lýsing: Nemendur eiga að hugleiða og koma fram með kosti sína fremur en galla og segja 

þá upphátt. T.d. er hægt að segja „ég er með fallegt rautt hár“. Ef þessir kostir eiga við fleiri 

í hópnum setjast þeir á hann og hann verður að finna upp á nýjum kosti og vona að það eigi 

ekki við um hina svo hann eigi kost á því að losna t.d. með setningunni „ég er mjög góð í 

karate“. Boðskapurinn er sá að þegar nemandi segir eitthvað nógu oft þá fer hann að hlusta 

á það og sjá frekar kosti sína en galla.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 15 - 20 mínútur.
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Afmælisdagur

Markmið: Að læra mánuðina og að raða eftir tölustöfum og mánuðum.

Gögn: Engin.

Lýsing: Nemendur eiga að raða sér í röð eftir mánuði eða fæðingardegi s.s. 25. ágúst. 

Fremstur í broddi fylkingar er sá sem fæddur er fyrst á árinu s.s. 4. janúar. Næstur á eftir 

honum kemur sá sem fæddur er annar á árinu og svo koll af kolli.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 - 15 mínútur.
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Örkin hans Nóa

Markmið: Að þjálfa minni og rökhugsun.

Gögn: Rökkubbar.

Lýsing: Nemendur leggja mismunandi liti á minnið og lögun rökkubba. Rökkubbarnir hafa

þrjár mismunandi litagerðir og lögun þeirra er á fimm mismunandi vegu; þríhyrningur, 

ferningur, ferhyrningur, hringur og sexhyrningur. Kennarinn er í hlutverki „Nóa“ og segir 

við nemendur: „Ég er Nói og þið eruð þorpsbúar sem ætlið að komast inn í Örkina mína. 

Þið þurfið að velja réttan kubb til að komast inn“. Nói ákveður regluna t.d. „rauður, þykkur 

og hringlaga“ rökkubbur. Mögulegt er að getumiða leikinn og aðlaga hann nemendahópnum 

hverju sinni t.d. með því að fækka möguleikunum.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 - 30 mínútur.
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Leikræn tjáning
Leikræn tjáning er þverfagleg grein með það megin

markmið að auka fjölbreytni kennsluaðferða. Þar er markvisst unnið

að mikilvægum félagsþroska barna.  Leikræn tjáning í kennslu

stuðlar meðal annars að því að efla sjálfstæði, ábyrgðarkennd,

umburðarlyndi og frumkvæði nemenda.  Leikræn reynsla býður

upp á einstaka námsmöguleika.
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Tarzan, Jane og ljónið

Markmið: Að þjálfa leikræna tjáningu, framsögn og raddbeitingu.

Gögn: Engin.

Lýsing: Tveir nemendur snúa bak í bak, talið er upp að þremur og eiga nemendur þá 

að snúa sér á stundinni að hvor öðrum. Áður en þeir snúa sér hafa þeir ákveðið með 

sjálfum sér hvort þeir eru „Tarzan, Jane eða ljónið“. Síðan snúa þeir sér við og leika þá 

hreyfingu og hljóð sem tilheyrir fyrirfram ákveðnu vali. Það er alltaf annar þessara 

tveggja þátttakenda sem tapar. Leikreglur eru þær að Tarzan vinnur ljónið þar sem 

hann er konungur frumskógarins, ljónið vinnur Jane sem er dýravinur og Jane vinnur 

Tarzan sem fellur fyrir fallegri konu. Eftir hverja umferð fækkar í hópnum, þar sem 

nemendur tapa og detta því úr leik. Ef þeir gera það sama eru þeir áfram með sama 

félaga. Einn stendur uppi sem sigurvegari.

Hreyfing og hljóð fyrir Tarzan: Tarzan spennir upphandleggsvöðvana og þenur út 

bringuna. Gefur frá sér hátt og ógnandi hljóð: Arg!

Hreyfing og hljóð fyrir Jane: Jane ýkir íturvaxnar línur sínar með hreyfingu og gefur 

um leið frá sér hljóð: Aaahhh!

Hreyfing og hljóð ljónsins: Það gefur frá sér skelfilegt öskur og reynir að klóra til 

andstæðingsins með hreyfingu og segir: Grrr!

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.
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Hans og Gréta

Markmið: Að setja sig í spor annarra, tjá tilfinningar sínar og þjálfa ritun.

Gögn: Örk.

Lýsing: Skiptist í tvo hluta

I. hluti Kennarinn les söguna um „Hans og Grétu“ fyrir nemendur. Mikilvægt er að 

nemendur fylgist með lestrinum af athygli. Kennarinn skiptir nemendahópnum í þriggja 

manna hópa og stöðvar lesturinn á tveimur stöðum í sögunni. Annars vegar þegar Hans og 

Gréta eru skilin eftir úti í skóginum og hins vegar þegar Gréta bjargar Hans úr búrinu og 

hrindir norninni inn í ofninn. Börnin fá þau fyrirmæli um að búa til kyrrmyndir af þessum

atburðum sögunnar. Nemendur fá fimm til tíu mínútur til æfinga. Að því loknu koma allir 

saman aftur og hver hópur túlkar sína kyrrmynd. 

II. hluti  Kennarinn dreyfir litlum örkum til nemendanna. Hver nemandi fær það hlutverk 

að setja sig í spor annað hvort Hans eða Grétu. Stelpurnar geta t.d. sett sig í spor Grétu og 

strákarnir í spor Hans, eða öfugt. Kennarinn spyr nemendur eftirfarandi spurninga: 

„Hvað hugsaðir þú?“

„Hvernig leið þér?“

„Af hverju vildir þú komast heim aftur?“

Nemendur skrifa svörin á arkirnar sínar. Kennarinn biður nemendur um að mynda röð fyrir 

framan sig. Þeir halda hver á sinni örk, þegar komið er að þeim afhenda þau kennaranum 

arkirnar og fá faðmlag. Kennarinn er í hlutverki föður Hans og Grétu og fagnar þeim 

ákaflega.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 40 mínútur.
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Þrautakóngur

Markmið: Að efla og styrkja líkamstjáningu, hreyfingu og jafnvægi.

Gögn: Tónlist.

Lýsing: Nemendur standa í hring. Einn er valinn sem „kóngur“. Allir eiga að herma eftir 

honum og dansa eins og hann. Þegar tónlistin stöðvast eiga allir að „frjósa“ á sama 

augnabliki og standa í stöðunni.  Þrautakóngurinn velur síðan annan kóng sem tekur við og 

stjórnar hreyfingunum. Einnig má dansa í langri röð þar sem kóngurinn fer fremstur. Hinir 

fara eftir látbragði hans. Næsti á eftir kónginum tekur svo við og síðan koll af kolli.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 - 15 mínútur.
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Myndastyttan

Markmið:  Að þjálfa taktvísi, dans og fjölbreytni í hreyfingum.

Gögn: Trommur, hristur eða önnur ásláttarhljóðfæri.

Lýsing: Nemendur sitja í hring hver með sitt hljóðfæri. Kennarinn velur einn nemanda sem 

dansar í miðjum hringnum og hreyfir sig frjálst og leggur sig fram við að gera eins 

fjölbreyttar hreyfingar og hann getur. Skyndilega stöðvar dansarinn og „frýs“ í ákveðinni 

stellingu. Hljóðfærin eiga að stöðva um leið en sá sem stöðvar síðastur á að skipta og fara 

inn í hringinn.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 15 - 20 mínútur.
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Kyrrmyndirnar

Markmið: Að þjálfa taktvísi, dans og leikræna tjáningu.

Gögn: Trommur eða önnur ásláttarhljóðfæri, örk og skriffæri.

Lýsing: Kennarinn parar nemendur saman og gefur þeim sagnorð á örk t.d. „að hlaupa“. 

Nemendur sitja í hring hver með sitt hljóðfæri. Kennarinn velur eitt af pörunum til að dansa 

í miðjum hringnum og parið hreyfir sig frjálst. Kennarinn gefur merki og allir stöðva sem 

einn, hljóðfæraleikararnir og dansararnir. Þegar hér er komið við sögu mynda dansararnir 

kyrrmynd úr sögninni sem kemur fyrir á örkinni. Hljóðfæraleikararnir (pörin) eiga að rétta 

upp hönd ef þeir vita hvað kyrrmyndin táknar. Þegar komin er niðurstaða skipta nemendur 

um hlutverk. Það par sem gat sér rétt til varðandi kyrrmyndina fer inn í danshringinn á 

meðan hitt parið tekur við hljóðfærum þeirra.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 15 - 20 mínútur.
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Í hlutverki

Markmið: Að þjálfa einbeitingu, athygli og hlustun ásamt leikrænni tjáningu.

Gögn: Krít.

Lýsing: Gólfinu er skipt með krítarstrikum í fjóra hluta. Kennarinn skrifar bókstafi inn í 

reitina. 

Svæðin A, B, C, D eru tákn fyrir ákveðnar persónur t.d.: A táknar „gamalmenni“, B táknar 

„hermenn“, C táknar „ballerínur“ og D táknar „fótboltakappa“. Nemendur ganga í hring á 

gólfinu inn í þessa fjóra hluta frá A til D og fara í viðeigandi hlutverk. 

Afbrigði sama leiks: Gólfinu er skipt með krítarstrikum í fjóra hluta frá 1 – 4. Kennarinn 

velur fjóra nemendur og vísar þeim fram úr kennslustofunni í smástund.  Kennari gefur 

nemendum sem eru eftir í skólastofunni merki um hvaða hlutverk þeir hafa með því að fá 

númer.  T.d.: Númer 1 merkir „gamalmenni“, númer 2 merkir „reiður“, númer 3 merkir 

„flugvél“ og númer 4 merkir  „draugur“. Þegar kennarinn gefur merki eiga allir að fara í sín 

hlutverk og tjá sig á leikrænan hátt með eða án hljóða, kennarinn stjórnar því.  

Nemendurnir sem bíða frammi eru kallaðir inn. Þeir eiga að raða nemendunum á réttan stað 

í hlutana fjóra. Hér eru tveir möguleikar, annars vegar að láta þessa fjóra nemendur ráða 

fram úr að greina leikræna tjáningu nemenda og flokka þá í hlutana fjóra. Hins vegar má 

taka einn inn í einu og leyfa honum að spreyta sig. Taka svo næsta og koll af kolli. Þá fær 

sá sem er fyrstur að fylgjast með þeim sem á eftir koma. 

Fjöldi: 10 – 15 nemendur.

Leiktími: 40 mínútur.
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Ertu api?

Markmið: Að þjálfa einbeitingu, leikræna tjáningu og móta og skapa leikferli.

Gögn: Krít, tónlist.

Lýsing: Gólfinu er skipt með krítarstrikum í fjóra hluta. Kennarinn skrifar A,B,C,D í 

reitina. Kennarinn býr til 4 manna hópa og allir fá eina örk og blýant. Hóparnir komast að 

samkomulagi um hvað reitirnir tákna t.d. A táknar „api“ og skrá það á örkina sína. 

Kennarinn býður einum hópi með sér fram til að undirbúa sig í tvær mínútur. Á örkinni 

stendur t.d.: A táknar „api“ B táknar „indíána“ C táknar „eðla“ og D táknar „flugvél“. 

Kennarinn býður nemendunum aftur inn í skólastofuna og kveikir á tónlistinni, sem hljómar 

í þrjár mínútur. „Leikararnir“ ganga á milli reitanna og fara í hlutverk A, B, C eða D og tjá 

sig leikrænt án hljóða. Hér eru tveir möguleikar, annars vegar að láta þessa fjóra nemendur 

ráða fram úr því að greina leikræna tjáningu nemenda og flokka þá í hluta A, B, C eða D. 

Ef nemendur ætla að fara með leikarana í ákveðinn flokk þá verða þeir að spyrja: „Ertu 

api?“ Ef svarað er neitandi þá heldur leikarinn áfram að leika sitt hlutverk. Ef svarað er 

játandi leiðir nemandinn „apann“ í sinn reit, sem í þessu tilfelli er A.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 40 mínútur.
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Töfrakistan

Markmið: Að þjálfa hugmyndaflug, hreyfingu og leikræna tjáningu.

Gögn: Hljóðfæri.

Lýsing: Ákveðið svæði í skólastofunni er tákn fyrir töfrakistuna. Nemendurnir fara inn í 

töfrakistuna og leggjast á grúfu og breytast í töfrabörn. Kennarinn stráir ímynduðu 

töfradufti yfir hópinn og segir: „Upp úr töfrakistunni allar skríðandi eðlurnar mínar“. Þá 

stökkva töfrabörnin upp og fara í hlutverk eðlunnar, þar til kennarinn leikur á hljóðfæri, 

gerir t.d. trommuslátt eða spilar á flautu. Þá fara öll töfrabörnin aftur í töfrakistuna og 

leikurinn er endurtekinn. Kennarinn felur svo börnunum stjórnendahlutverkið og allir fá að 

prófa. Hægt er að nota margskonar dýr sem koma upp úr töfrakistunni.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 10 mínútur.
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Látbragðið gengur

Markmið: Að þjálfa leikræna tjáningu.

Gögn: Engin.

Lýsing: Kennarinn velur þrjá nemendur sem fara út úr kennslustofunni. Hann sýnir þeim 

sem inni eru ákveðna athöfn með látbragði. Því næst sýnir kennarinn látbragðið einum af 

nemendunum sem bíða frammi. Þá er þeim næsta sýnt látbragðið sem fær það hlutverk að 

leika fyrir þann þriðja sem kemur inn í stofuna. Þegar hann sér látbragðið leikur hann það 

og segir hvað hann heldur að það tákni. Kennarinn velur svo nýjan hóp sem fer út úr 

skólastofunni og látbragðsleikurinn endurtekur sig. Tilvalið er að nota leikinn í tengslum 

við móðurmálskennslu t.d. leika ákveðna sögn, ákveðið nafnorð eða lýsingarorð.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: 20 mínútur.
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Spegillinn

Markmið: Að þjálfa leikræna tjáningu, hlustun, málskilning og þekkingu á inntaki sögu 

eða ljóðs.

Gögn: Örsaga/ljóð.

Lýsing: Þetta leikferli gengur út á paravinnu, hér er um lestur örsögu að ræða. Kennarinn

parar nemendur saman. Hann les örsögu fyrir nemendurna. Pörin standa hvert á móti öðru.

Annar nemandinn er „spegill“ en hinn „gerandi“. Spegillinn á að herma eftir gerandanum í 

öllum hreyfingum og/eða leikrænni tjáningu, sem hann túlkar og spinnur út frá 

söguþræðinum. Kennarinn leggur áherslu á að þetta sé gert hljóðalaust og að nemendur 

leggi sig fram við að hlusta á söguna. Að sögu lokinni varpar kennarinn fram spurningu til 

nemendanna: „Vilja einhverjir segja frá því sem þeir voru að leika?“. Kennarinn gefur 

nemendum smá tíma til þess að tjá sig í orðum um upplifun og túlkun sína. Skipt er um 

hlutverk. Kennarinn les aðra örsögu og nemendur túlka þá sögu hver með sínum hætti og 

ferlið endurtekur sig.

Leggja þarf áherslu á eftirfarandi þætti: 

-Lestur sögunnar skal vera hægur og mjög skýr.

-Allar hreyfingar eiga að vera það rólegar að spegillinn nái auðveldlega að herma eftir 

gerandanum.

Fjöldi: Allur bekkurinn, paravinna.

Leiktími: 40 mínútur.
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Gríman

Markmið: Að þjálfa leikræna tjáningu.

Gögn: Litlar arkir.

Lýsing: Kennarinn myndar hring með nemendahópnum, allir sitja á stólum. Hann leiðir 

nemendur í gegnum leikferlið, með því að styðjast við eftirfarandi:

1. Kennarinn nefnir orð yfir ákveðið hugarástand. Nemendurnir setja upp þann svip sem við 

á t.d. „hissa“, „hræddur“, „reiður“ eða „feiminn“. 

2. Kennarinn færir einum nemanda í einu litlar arkir með einu orði sem lýsir ákveðnu 

hugarástandi t.d. „hræddur“, „glaður“, „leiður“, „þreyttur“, eða „hissa“. Nemendurnir mega 

ekki sýna hver öðrum hvað stendur á þeirra örk, þar sem hvert orð kemur fyrir tvisvar. 

Kennarinn biður nemendurna um að leika það sem stendur á þeirra örk og finna annan í 

hópnum sem er að leika sama hugarástand. Nemendur para sig saman.

3. Kennarinn er tilbúinn með fimm setningar, eina fyrir hvert par. Hann undirbýr nemendur 

með því að bregða sér í hlutverk. Hann segir setninguna: „Hlustið á það sem ég ætla að 

segja ykkur“

á mismunandi hátt. Hér eru nokkur dæmi um hvernig breyta má merkingu setninga með 

mismunandi túlkun:

- reiðilega

- grafalvarlega

- með eftirvæntingu í röddinni

- með gleðirómi

- sorgmæddur

- með grátstafinn í kverkunum

- frekjulega

- ásakandi
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Kennarinn biður pörin um að stilla sér upp og beinir einni setningu að einu pari í einu.

Fyrsta parið fær setninguna: „Hvað varstu að segja?“ og þá endurtekur annar nemandinn 

setninguna með sinni tjáningu, t.d. „reiðilega“. Hinn nemandinn reynir að segja setninguna 

á nýjan hátt, þannig að merking hennar breytist, t.d. „með grátstafinn í kverkunum“. Næsta 

setning beinist að næsta pari og ferlið endurtekur sig, þar til öll pörin hafa fengið að túlka 

sínar setningar. 

Dæmi um setningar sem kennarinn getur stuðst við:

- Má ég fá mér kökubita?

- Gæti ég fengið frið.

- Mér er illt í maganum.

- Ég sá hvað þú varst að gera.

- Viltu hætta þessu.

- Gettu hvað ég fann.

- Þú ert alltaf svo skemmtilegur.

Fjöldi: Tíu nemendur.

Leiktími: 20 - 30 mínútur.
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Botnum saman

Markmið: Að þjálfa framsögn, hugmyndaflug og tjáningu.

Gögn: Bolti.

Lýsing: Nemendur sitja í hring. Kennarinn nefnir setningu eins og t.d. „Ég komst ekki á 

ballettæfinguna í gær vegna þess ...“ og hann kastar boltanum til eins nemandans sem hefur 

fengið þau fyrirmæli að ljúka við setninguna þ.e. botna hana. Nemandinn gæti t.d. sagt: „að 

ég þurfti að læra fyrir stærðfræðiprófið“. Nemandinn kastar svo boltanum aftur til 

kennarans. Hann kemur með nýja setningu og kastar boltanum til næsta nemanda sem 

botnar setninguna og þannig gengur boltinn áfram, þar til allir hafa fengið að tjá sig.

Fjöldi: 3 nemendur eða fleiri.

Leiktími: 10 – 20 mínútur.
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Gosi

Markmið: Að þjálfa hugtakaskilning og orðaforða. Að nemandinn fái tækifæri til að takast 

á við ólík hlutverk, fást við tilfinningar, setja sig í spor annarra. Að þjálfa leikræna tjáningu 

í formi paravinnu sem er algengasta form hlutverkaleiks.

Gögn: Sagan um Gosa. Leikmuna- og búningapoki sem inniheldur t.d. gleraugu, trefla, 

bækur, platpeninga/spilapeninga, hatta, klúta, svuntur og jakka.

Lýsing: Kennarinn les söguna um Gosa og undirbýr paravinnu í framhaldi af því. Pörin fá 

mismunandi hlutverk persóna úr sögunni, það eru; Gosi, Láki, brúðueigandinn, kötturinn, 

refurinn, álfkonan og lati strákurinn Gvendur. Nemendur þurfa rými, fá að nota ganginn og 

jafnvel aðrar kennslustofur til að æfa sig og finna sér leikmuni eða búninga, æfingatími er 

15 mínútur. Kennarinn hefur ákveðna búta úr sögunni (sjá hér að neðan) sem hann les með 

hverju pari. Hann leiðir nemendur inn í umhverfi og aðstæður sögunnar og aðstoðar þá við 

að setja sig inn í atburðarásina. 

Umhverfi og aðstæður eru eftirfarandi:

Par 1. Einu sinni var gamall maður sem hét Láki. Hann dreymdi um að búa til heimsins 

fallegustu brúðu úr viðarbútnum sínum. Láka brá í brún þegar hann var að ljúka við höfuðið 

á brúðunni því hún deplaði til hans auga. Þegar hann tálgaði arma og fótleggi kipptust þeir 

við og þeyttu gleraugum gamla mannsins af nefi hans. Láki gaf brúðunni sinni nafnið Gosi. 

Hlutverkin eru Gosi og Láki.

Par 2. „Á morgun átt þú að fara í skóla eins og aðrir drengir“ sagði Láki. „Ég vil ekki fara í 

skóla“ sagði Gosi ólundarlega og sparkaði í fótinn á Láka. Gosi hljóp niður í bæ og Láki á 

eftir honum. Lögregluþjónn kom aðvífandi og hélt að Láki gamli væri að berja Gosa. Hann 

stakk því aumingja Láka í fangelsi og lét hann dúsa þar um nóttina. Brúðudrengurinn var nú 

einn síns liðs og varð brátt svangur og kaldur. Morguninn eftir varð hann himinlifandi að 

sjá pabba sinn aftur. Hlutverkin eru lögregluþjónninn, Gosi og Láki. Kennarinn bregður sér 

í hlutverk Láka í þessum aðstæðum.
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Par 3. Gosi vildi hlýða pabba sínum og lagði því af stað í skólann. Leið hans lá fram hjá 

lystigarði og þaðan hljómaði tónlist, því að leikbrúðusýning var um það bil að hefjast. Gosi 

stóðst ekki freistinguna og fór inn í garðinn. Brúðueigandinn vildi nota Gosa sem brúðu en 

það vildi Gosi ekki. Gosi skáldaði sorglega sögu um pabba sinn svo brúðueigandinn 

vorkenndi honum, sleppti honum og lét hann fá fimm gullpeninga. Hlutverkin eru Gosi og 

brúðueigandinn.

Par 4.  Gosi mætti refi og ketti sem fengu hann með sér út á töfraakurinn til þess að 

gróðursetja gull Gosa. Refurinn og kötturinn plötuðu Gosa og sögðu að nú myndi gullið 

breytast í peningatré. Stórkostlegt hugsaði Gosi. Hlutverkin eru Gosi, refurinn og kötturinn. 

Kennarinn bregður sér í hlutverk Gosa.

Par 5. Gosi hafði platað refinn og köttinn. Gullið var undir tungunni hans. Til allrar 

hamingju kom til hans álfkona sem bjargaði honum og bað hann að segja sér sögu sína. 

Álfkonan spurði hvort Gosi væri enn með gullið? Gosi sagðist ekki vera með það. Þá 

lengdist nefið dálítið eins og kippt væri í það. Gosi sagðist hafa týnt gullinu út í skógi og þá 

lengdist nefið meira. Álfkonan kallaði á fuglana spæturnar og bað þær að höggva af nefinu. 

Gosi varð aftur eðlilegur. Hlutverkin eru Gosi og álfkonan og kennarinn getur brugðið sér í 

hlutverk spætunnar í þessum aðstæðum.

Par 6. Nú ákvað Gosi að bæta ráð sitt og fór í skóla. Hann hitti latan strák sem hét 

Gvendur. Gvendur sagði Gosa frá Leikfangalandi þar sem strákar gætu gert það sem þeir 

vildu og þar væri enginn skóli, en á leiðinni breyttust strákarnir í asna. Gosi var kominn 

með asnaeyru og  var seldur í sirkus. Hann varð haltur asni og eigandinn vildi ekki eiga 

hann og kastaði honum í sjóinn. Hlutverkin eru Gosi og Gvendur.

Par 7. Asninn breyttist aftur í Gosa og hann synti og synti þar til geysistór hákarl gleypti 

hann í heilu lagi. Þar inni sá hann ljós og gekk inn í birtuna beint í fangið á pabba sínum. 

Gosi fleygði sér í fangið á pabba sínum. Þá segir pabbi hans „Ég er búinn að vera að leita og 

leita að þér á bátnum mínum en hákarlinn gleypti mig líka“. Álfkonan breytti síðan Gosa í 

venjulegan strák. Hlutverkin eru Gosi, Láki pabbi hans og álfkonan.
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Kennarinn kynnir leikpörin, hlutverkin og lýsir aðstæðum fyrir hvert leikferli í mjög stuttu 

máli og leiðir leikferlið með því að segja: „Nú fáum við að sjá þegar...“ og nemendur ganga 

á „sviðið“ og hefja sýningu sína. Nemendur fá að túlka söguna hver með sínum hætti bæði 

með orðum og hreyfingum.

Dýpkun á viðfangsefninu: Kennarinn myndar hring í lokin og ræðir söguna. Hann getur 

stuðst við þessar spurningar: Krakkar mynduð þið vilja vera strengjabrúður? Hvað haldið 

þið að Gosi hafi hugsað...? Hvernig haldið þið að Gosa hafi liðið þegar hann plataði..., 

strauk..., freistaðist..., hitti pabba sinn í hákarlinum?

Fjöldi: 14 nemendur. Ef bekknum er skipt í tvo leikhópa. Framkvæma má ferlið með færri 

nemendum með því að kennarinn les þá hluta sem ellegar nemendur hefðu leikið. 

Leiktími: 2 kennslustundir. Þá er miðað við að allt leikferlið sé framkvæmt. Ferlinu má 

skipta niður í:

-Lestur sögunnar (15 mínútur). 

-Paravinna og æfing (15 mínútur) 

-Sýning (30 mínútur) 

-Dýpkun viðfangsefnis með samræðum (20 mínútur).
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Gátur
Sagnagátur tengja saman tvær kennsluaðferðir, annars vegar 

sagnalist og hins vegar þrautalausn. Það má krydda og segja 

söguna með sterkri leikrænni tjáningu og lifa sig vel inn í 

sagnahlutverkið þegar sagnagátan er lögð fyrir. Sagnagátur þjálfa 

ímyndunarafl og útsjónasemi. Það getur verið fleiri en eitt rétt svar 

í sagnagátunum og gott er að leyfa nemendum að fá góðan tíma 

til að spreyta sig.
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Gátur

Markmið: Að þjálfa orðaforða, hlustun, rökhugsun og tjáningu.

Lýsing: Hér á eftir eru tíu gátur ásamt svörum. Kennarinn getur stuðst við eftirfarandi 

þætti:

 Paravinna. Hvert par fær eina gátu. Áhersla lögð á að nemendur lifi sig inn í 

setningarnar við lesturinn. Hvert par á að koma sér saman um framsetninguna og 

hlutverk sitt. T.d. þykjast vera að sópa þar sem svarið er sópur. Annar nemandinn 

les gátuna og hinn gefur upp svarið við henni með leikrænni tjáningu.

 Hópvinna. Nemendum skipt í þriggja til fjögurra manna hópa. Hver hópur fær 

nokkrar gátur. Nemendur skipta á milli sín að lesa gátuna upp. Saman reyna 

nemendur að komast að niðurstöðu um svar.  Kennarinn heldur utan um öll svörin. 

Umræða um svörin kemur svo í lok tímans. 

 Kennarinn tekur einn og einn nemanda upp að töflu og biður nemandann að lesa 

upp gátuna fyrir bekkinn

Gögn: Gátur á örkum.

Fjöldi: Allur bekkurinn.

Leiktími: Enginn ákveðinn.
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Tíu stuttar gátur

1. Hver er sá veggur víður og hár, veglega settur röndum, gulur rauður, grænn og blár, 

gerður af meistara höndum? Svar: Regnboginn.

2. Sá hluti af fugli sem er ekki á himni, getur synt í hafinu en samt haldist alveg þurr. 

Hver er þessi hluti fuglsins? Svar: Skugginn hans.

3. Ég hef hundrað fætur en get ekki staðið, langan háls en ekkert höfuð. Ég er hataður 

af þjónustustúlkum. Hver er ég? Svar: Sópur.

4. Hvað getur snert mann einu sinni og endist þá heila mannsævi? Svar: Ást.

5. Hvað er það sem er heyrnarlaust, mállaust og blint en segir samt ávallt sannleikann?

Svar: Spegillinn.

6. Hvað er hvítt þegar það er skítugt en svart þegar það er hreint? Svar: Krítartafla.

7. Hvað er það eina sem allir í heiminum gera á sama tíma? Svar: Eldast.

8. Ef þú átt það langar þig að deila því, ef þú deilir því áttu það ekki. Svar: 
Leyndarmál.

9. Hver er sá vöxtur sem snýr rótinni upp en krónunni niður? Svar: Tennur í efri góm.

10. Hvað hét hundur Karls sem í Afdölum bjó, ég nefndi það í fyrsta orði en þú getur 

það ekki þó? Svar: Hvað.
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3. Þemastarf í leikja- og leikferlasmiðjum  

Hér og þar og alls staðar

Markmið: Að samþætta námsgreinarnar leiki og leikræna tjáningu við hefðbundnar 

námsgreinar. Þannig fléttast námsgreinarnar saman svo að úr verður ein heild sem skilar 

nemendum fróðleik og fjölbreyttu námi. Nemendur fá að kynnast og prófa nýja og gamla 

leiki í skólastarfi og þjálfa leikræna tjáningu með fjölbreyttu sniði. 

Gögn: Smiðjukort og gögn sem eiga við valda leiki og leikferli.

Lýsing: Kennarar á yngsta stigi hittast saman á fundi. Kennarar þurfa að fara í hlutverk 

„smiðjustjóra“ og „smiðjustarfsmanna“. Þeir velja og undirbúa hvaða leiki og leikferli á að 

hafa innan smiðjanna (sjá smiðjurnar á miðum á myndinni að neðan). Leikjavalið getur 

farið eftir markmiðum t.a.m.; þjálfa orðaforða, samvinnu eða fimi. Kennararnir raða sér 

niður á kennslustofur svonefndar „leikjasmiðjur“ sem eru kennslustofur, salur, íþróttasalur 

og/eða útisvæði. Leikir og leikferli eru skráð á svonefnd leiksmiðjukort, sem kennarar 

útbúa í viðeigandi litum, t.d. eru kort „hugþroska-leikjasmiðjunnar“ fjólublá og kort 

„orðaleikjasmiðjunnar“ blá að lit.

Þemastarfið fer þannig fram að allir nemendur fara á svæði þar sem smiðjustjóri hefur 

staðsett sig við borð með smiðjukortunum og bekkjarlistum. Mynduð er röð fyrir aftan 

borðið. Nemendur draga eitt smiðjukort og smiðjustjóri heldur utan um skráningu þ.e. 

merkir við nemanda og lit smiðjukorts.  Nemendur fara í þá smiðju sem kortið segir til um. 

Smiðjukennarar eru vel undirbúnir og kenna nemendum leik eða leikferli sem tilheyra 

smiðjunni og stýra kennslustundinni. Þegar leikjum og/eða leikferlum er lokið fara 

nemendur til smiðjustjóra, skila smiðjukortinu og draga nýtt í staðinn í öðrum lit. Þeir fara 

svo í þá smiðju sem kortið segir til um og ferlið heldur áfram. Kennslustundir þurfa að vera 

vel tímasettar og gott er að samræma tímann í hverri smiðju fyrir sig, t.d. ef leikur tekur 

tuttugu mínútur í einni smiðju á meðan leikferli tekur fjörtíu mínútur í annarri, þá eru í 

fyrrnefndu smiðjunni skipulagðir tveir tuttugu mínútna leikir.



��

56

Smiðjukortin:

Fjöldi: Bekkur eða allir bekkir saman í árgangi.

Leiktími: Frjáls.
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4. Lokaorð

Meginhugmyndin á bak við kennsluefnið er að gefa kennurum tækifæri til að vinna 

markvisst með samþættingu í bekkjarkennslu og með árganga saman, í þemanámi. 

Kennsluefnið er hugsað sem tækifæri fyrir kennara til að prófa leiki og leikræna tjáningu í 

kennslu ásamt því að geta þróað með sér hugmyndir. Í þemanámi fer fram lífleg og 

skapandi vinna sem leiðir af sér fjölbreytt skólastarf. Helsti kosturinn við þemanám er að 

okkar mati að skapa aukið svigrúm til samvinnu við aðra kennara. Kennurum gefst betra 

tækifæri til að skipuleggja starfið í víðara samhengi og setja ákveðin heildarmarkmið. Auk 

þess fá kennarar tækifæri til að takast á við annars konar hlutverk í skólastofunni þ.e. að 

vera ráðgjafi, verkstjóri og leiðbeinandi. Jafnframt kynnist þeir nýjum hliðum á nemendum 

sínum. 

Við teljum því kennsluefnið „Hér og nú“ eiga fullt erindi inn í kennslu grunnskóla þar sem 

markvisst er unnið að því að efla þroska nemenda, með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

samþættingu námsgreina, þar sem leikir og leikræn tjáning eru í brennidepli.

Í gegnum kennaranámið hefur það vakið athygli okkar hve leikir og leikræn tjáning eru lítið 

notaðar sem góðar og gildar kennsluaðferðir, því að okkar mati er brýn þörf fyrir þær í 

kennslu.  
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