
2 enkle leker for å lære 
substantiver og adjektiver !

i fremmedspråk!!
Denne leken kan brukes i alle språkfag. Alt fra norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk 
fungerer, men læreren må se an nivået på klassen. Om leken blir tatt i en norsktime, er det 
mer sannsynlig at leken funger bedre på et lavere klassetrinn.!!
Start timen med å dele oppklassen i grupper med fire elever i hver gruppe. Sørg for å 
fordele elevene, slik at nivået er relativt likt. Om nivået blir feilbalansert på gruppene, vil 
noen elever falle ut av leken mye tidligere enn andre.!!
Eksemplene i dette dokumentet er satt til engelsk.!!
Substantiver!
Denne leken heter «I went to town».!
- En elev starter å si setningen «I went to town and bought…» og fyller inn sixte del med 

et substantiv, f.eks. «…some apples». !
- Den neste eleven skal starte setningen likt som forrige elev, men skal legge til enda et 

substandiv. For eksempel kan setningen bli slik: «I went to town and bought some 
apples and a banana.»!

- Neste elev skal gjenta setningen til de foregående elevene, og legge til enda et ord, osv.!
- Slik fortsetter leken til en elev ikke husker hvilket ord som skulle være med. Om eleven 
bruker for lang tid, eller ikke kommer på hvilket ord som ble sagt, er eleven ute av leken 
denne runden, altså frem til det kun er en elev igjen. Start deretter på nytt igjen.!!
Adjektiver!
Denne leken heter «My aunt Mary’s cat»!
- En elev starter å si setningen «My aunt Mary’s cat, is a…» for deretter å legge inn et 

adjektiv, for eksempel «…dirty cat.» !
- Den neste eleven skal gjøre det samme, men blir nødt til å komme opp med et annet 

adjektiv, for eksempel «My aunt Mary’s cat is a tiny cat.» Om eleven ikke kommer på et 
nytt adjektiv, er eleven ute av leken til runden er over.!!

«My aunt Mary’s cat» kan også gjøres på samme måte som «I went to town» ved at 
elevene skal legge ordene etter hverandre, hvor det er om å gjøre å huske alle ordene de 
andre elevene har sagt tidligere.!!
Denne teknikken kan også brukes til andre ordleker hvor lærern kan lage setningen hvor 
elever blir nødt til å fylle inn verb, adverb eller andre ting.


