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STAÐIÐ UPP OG SEST NIÐUR 
(UPPHITUN) 

 

Aldur nemenda: 5-50 

Viðfangsefni: leikur þar sem nemendur eiga að fá tíma og tækifæri til að rísa á fætur, einn í einu 

Færnimarkmið: 

Þrep 1: hlustar og horfir á þann sem talar, virðir það að einn tali í einu 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: einbeitir sér að viðfangsefninu 

Efni og áhöld:  

Tími/umfang: 5-40 mínútur (fer eftir því hversu vel gengur) 

Höfundur verkefnis: Karin Murris 
Þýðing og viðbætur: Jóhanna Guðrún  Ólafsdóttir og Jóhanna Kristín Guðmundsdóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þessi leikur er góður til upphitunar í byrjun kennslustundar. Hann er líka góður ef þreyta er komin í hópinn því 

hann leyfir nemendum að hreyfa sig og krefst þess að þeir einbeiti sér vel hver að öðrum 

 

LÝSING Á VINNU: 

Börnin raða sér í hring í stofunni og markmiðið er að hver og einn fái tíma og tækifæri á að standa upp. Ef tveir 

eða fleiri standa upp í einu þá verða allir að setjast aftur niður og byrja upp á nýtt.  

Þegar bekkurinn hefur náð tökum á þessu má byrja upp á nýtt en öfugt – í stað þess að standa upp þá á að 

setjast niður. Markmiðið er þá að allir setjist. Leikinn má gera enn erfiðari með því að láta nemendur gera þetta 

með lokuð augun. 

Annað tilbrigði er að nemendur eigi að telja í staðinn fyrir að standa upp. Talningin fer þá þannig fram að sá 

sem talar fyrstur segir töluna „1“, sá næsti töluna „2“ o.s.frv. þar til fjöldi nemenda er kominn og allir hafa sagt 

eina tölu. 

Mikilvægt er að nemendur komi sér ekki upp neinni reglu sem gerir það að verkum að þeir þurfa ekki að 

einbeita sér að því að fylgjast með hver öðrum. Nemendur eru fljótir að búa sér til reglur eins og t.d. að fara 

hringinn í röð eða gefa merki með augunum 
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