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EF HUNDURINN MINN VÆRI HESTUR 
(UPPHITUNARVERKEFNI) 

 

Aldur nemenda: 5 ára og upp úr 
Viðfangsefni: raunverulegt, ímyndað, óhugsandi 
Færnimarkmið: ýmis markmið af þrepum 1 og 2 í námskrá Verkefnabankans, sérstaklega varðandi það að 
hlusta, segja skoðun sína og finna tengingar milli eigin hugmynda og annarra 
Viðhorfamarkmið: ýmis markmið af þrepum 1 og 2 í námskrá Verkefnabankans, sérstaklega varðandi það 
að vilja hugsa með öðrum 
Efni og áhöld: hér þarf ekkert nema svæði þar sem nemendur geta setið í hring 
Tími/umfang: 5-15 mínútur eftir fjölda nemenda 
Höfundur verkefnis: Jason Buckley 
Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta verkefni er góð upphitunaræfing, farið er hringinn og allir taka þátt. Æfingin krefst hlustunar, ímyndunar 
og þess að vera tilbúin að taka þátt í smá glensi með bekknum. 

LÝSING Á VINNU – EF HUNDURINN MINN VÆRI HESTUR 

Bekkurinn situr í hring, kennarinn byrjar á því að segja setningu og síðan eiga nemendur hver á eftir öðrum að 
bæta við það sem á undan er komið samkvæmt eftirfarandi reglum: 

 Hver ný setning á að segja eitthvað óhugsandi. Fyrsta setningin getur til dæmis verið „Hundurinn minn 
er hestur.“ 

 Allar setningar (nema sú fyrsta) hafa formið „Ef… þá…“ 

 Næsti maður sem talar á alltaf að taka seinni hluta þess sem síðasti maður sagði og segja það fyrir 
aftan „Ef…“ og bæta síðan sjálfur óhugsandi hugmynd fyrir aftan „… þá…“ 

 Dæmi: 
Fyrsti maður: „Hundurinn minn er hestur.“ 
Annar maður: „Ef hundurinn minn væri hestur þá gæti hann eldað góða súpu.“ 
Þriðji maður: „Ef hesturinn gæti eldað góða súpu þá væri það súpa sem kláraðist aldrei.“ 
Fjórði maður: „Ef súpa kláraðist aldrei þá… 

Leikurinn endar á því að kennarinn endar síðustu setninguna.  

Næst þegar leikurinn er notaður má bjóða nemanda (sjálfboðaliða) að vera fyrstur og síðastur. 
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