
Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Flokkur: Tjáning 

Þegar ég var lítil/l 

Hvað æfir aðferðin? Að fá fólk til einblína á sameiginlega þætti frekar en það 
sem skilur okkur að. Að fá fólk til að kynnast, tala og hreyfa sig. Æfir t.d. framburð, 
tjáningu og málfræði.  
  
Stutt lýsing: Stólaleikur þar sem einn þáttakandi er án stóls og reynir fá sæti frá 
hinum með því að láta þá standa upp eftir ákveðnum fyrirmælum.   
  
Fjöldi:  Leikurinn passar fyrir 6 þátttakendur og fleiri.   
  
Nauðsynlegt efni eða aðstaða?  Stólar einum færri en þátttakendur  
  
Nákvæm lýsing Hópurinn sest í hring á stóla sem eru einum færri en þátttakendur. Einn (getur 
verið stjórnandinn) byrjar á því að standa í miðjunni og segja frá einhverju sem gerðist í hans lífi 
þegar hann var lítill og byrjar svona; “þegar ég var lítill…” Hann deilir einhverri reynslu sem hann 
vonar að eigi við fleiri í hópnum af því að ef svo er þurfa þeir sömu að standa upp og skipta um 
sæti. Um leið og einhver stendur upp reynir sá sem er í miðjunni að ná sér í sæti og ef það tekst er 
komin nýr aðili inn í miðjuna sem endurtekur leikinn. 
Þessi leikur býður upp á mikla kátínu, hreyfingu, æsing og samhjálp. Ef miðjumaðurinn lendir í 
vandræðum og veit ekkert hvað hann getur sagt mega hinir endilega hjálpa honum. Stjórnandinn 
vill ekki hjálpa mikið í byrjun en það getur verið gott að hafa bak við eyrað setningar eins og ; 
þegar ég var lítill – fékk ég tennur, var ég hárlaus, notaði ég snuð, drakk ég mjólk, fór ég að gráta, 
pissaði ég á mig, fór í skóla o.s.frv. 
Þegar stjórnandanum finnst leikurinn vera orðinn fulllangur eða hann finnur að þátttakendur eru að 
vera uppiskroppa með atriði getur hann látið alla segja “mig langar” í stað “þegar ég var lítill”. Þá 
segir fólk frá löngunum sínum og vonar að fleiri deili með þeim sömu þrám. 
Þennan leik er tilvalið að fara í til að draga fram sameiginlega þætti hjá ólíkum þátttakendum. Flest 
allir fara í gegnum svipað þroskaferli framan af, detta, stríða, fá skammir, fara í skóla o.s.frv. og er 
tilvalið að taka þá umræðu upp að leiknum loknum.  
Þá fara líka sumir á leikskóla í æsku, aðrir alast upp með ömmu og afa, sumir búa í sveit, aðrir í 
stórborg, hjá sumum er alltaf snjór,aðrir hafa aldrei séð snjó o.s.frv. Hvað segja þessir þættir um 
okkur, hvað mótar okkur og aðgreinir? Auðvelt að skapa mikla og djúpa umræðu eftir þennan leik. 
  
Hvaðan fékkstu vitneskju um þessa aðferð/ leik? Lærðum þennan leik á hópeflisnámskeiði hjá 
Össu, þekkingu og ráðgjöf 
  
Nafn og hvaðan af landinu kemur þú? Bryndís Inda Stefánsdóttir og Kristín Björk Gunnars-
dóttir , Akureyri, höfundar námsefnisins „Íslenska á allra vörum“ 

www.tungumalatorg.is/ifu 



 

 


