
Þekkingarsetur Þingeyinga kynnir  

Íslenskuspilið eftir Selmu Kristjánsdóttur 
 
Tilgangur Íslenskuspilsins er að stuðla að námi fullorðinna útlendinga í íslensku en 

spilið nýtist einnig á elsta stigi grunnskóla og í framhaldsskólum. Það býður upp á 

fjölbreyttar nálganir í hópa- og einstaklingsvinnu eða þar sem  kennarinn leiðir 

vinnuna. Þar af leiðandi hentar Íslenskuspilið fólki á öllum stigum íslenskunáms.  
 

Markmið spilsins er að þjálfa útlendinga í málnotkun og auðvelda þeim þannig að 

tjá sig á íslensku.  
 

Viðfangsefni Íslenskuspilsins snerta persónulega færni, félagslega færni og starfs-

færni fólks almennt. Með notkun á Íslenskuspilinu má æfa marga þætti tungu-

málsins, t.d. tjáningu, lestur og hlustun. Það þjálfar nemendur í framburði og 

setningagerð sem eykur öryggi þeirra og auðveldar þeim að gera sig skiljanlega í 

daglegu lífi. Notkun Íslenskuspilsins auðveldar þátttakendum að taka fullan þátt í 

íslensku samfélagi og að njóta til hlítar þeirra lífsgæða sem í boði eru. 
 

Næsta 
síða 



                                           

1. Allir flokkar nýttir ásamt spilaborði 
Þátttakendur hefja leikinn á upphafsreit, Keflavíkurflugvelli, og fara hringinn í 

kringum landið með því að kasta teningi þar til þeir enda á lokareitnum, Reykja-

vík. Á leiðinni geta leikmenn stytt sér leið ef tenging er frá reitnum sem þeir 

lenda á. Leikmenn færast á milli reita og draga spjald í sama lit og reiturinn sem 

þeir lenda á. Fyrirmæli viðkomandi spjalds leysa þeir munnlega. Hver leikmaður 

má einungis svara einu spjaldi í hverri umferð. 

Rétt svar við fyrirmælum: 

 Leikmaður fær rétt til að kasta að nýju í næstu umferð. 

 Leikmaður má reyna við þyngri fyrirmælin á spjaldinu og við rétt svar færist 

hann áfram um tvo reiti. 

Rangt svar við fyrirmælum: 

 Við rangt svar við léttari fyrirmælum þarf að svara öðru spjaldi í sama 

lit í næstu umferð til að öðlast rétt til að kasta teningi í umferð þar á 

eftir. 

 Rangt svar við þyngri fyrirmælum hefur engar afleiðingar. 

Sigurvegari - Leikslok 
Sá keppandi sem fyrstur kemur að lokareitnum, Reykjavík, dregur 

spjald úr flokki að eigin vali. Keppandinn verður að svara léttari 

fyrimælunum rétt svo hann teljist sigurvegari. 

 (Gott fyrir alla í íslenskunámi.) 

 

2. Allir flokkar spilsins nýttir án spilaborðs 
Þátttakendur kasta teningi þar sem hver tala stendur fyrir ákveðinn 

flokk. 

Ef þátttakandi fær t.d. töluna einn þá dregur hann spjald úr rauða boxinu 

og leysir fyrirmælin munnlega. 

(Gott fyrir lengra komna.) 

 

3. Eingöngu unnið með einn flokk án spilaborðs 
Hér er megináhersla lögð á þjálfun. Þátttakendur draga spjald úr 

viðkomandi boxi og leysa fyrirmælin upphátt með aðstoð og/eða leiðréttingu 

kennara eða annarra ef þess þarf. 

(Gott fyrir byrjendur.) 
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Hanna Ásgeirsdóttir
 

 

Eitt besta efni sem við höfum til að láta nemendur tjá sig. 

Jákvæð upplifun bæði hjá kennara og nemendum við notkun á Íslenskuspilinu. 
Margrét Magnúsdóttir 

 Bæklingur um uppruna, gildi og leikreglur Íslenskuspilsins og 

upplýsingar um frekari fróðleik á íslensku 

 Bæklingur með orðalista og leikreglum á sjö tungumálum: 

íslensku, ensku, pólsku, þýsku, spænsku, litháísku og tælensku 

 Eitt spilaborð, Íslandskort 

 Einn teningur með tölustöfum 

 Fjórir leikmenn 

 Sex box með mismunandi flokkum af fyrirmælum: 

  Setningar, Nafnorð, Sagnorð, Lýsingarorð, Spurningar, og  

Hitt og þetta 

 Í hverju boxi eru 72 spjöld, samtals 432 spjöld. 

 Á hverju spjaldi eru tvö þyngdarstig þar sem þyngri fyrirmælin 

eru merkt með mynd: 
 

 

 

 Íslenskuspilið inniheldur samtals 864 fyrirmæli. 

Sala og dreifing 
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