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Det å kunne forklare noe på russisk uten 
å bruke morsmål kan være utfordrende, 
særlig i begynneropplæringen. Med denne 
øvelsen kan elevene bruke spill når de skal 
forklare ord og begreper. Det kan bidra til 
at de bruker russisk mer i timen.

Tidsbruk:
30 - 45 minutter

Forslag til gjennomføring:
• Læreren fordeler klassen i grupper på
  tre–fire elever.

• Hver gruppe velger en kategori, for 
 eksempel transport, geografi (land) og
  mat (se bildet).
• De velger fem ord som tilhører kate-
 gorien, og skriver ned en setning som
  forklarer hvert ord, uten å bruke selve 
 ordet. Deretter rangerer de ordene fra
  enkleste til vanskeligste.
• Læreren samler inn ord og forklaringer 
 fra elevene og kan enten tegne tabellen
  på tavla (se bildet) eller skrive spørsmålene  
 i det digitale verktøyet Jeopardylabs. 
• La oss spille! Gruppene velger en kategori  

 og en poengsum. Hver gruppe kan
  få ett spørsmål av gangen. Gruppen   
 kan ikke velge ruter i den kategorien de
  lagde selv.
• Når alle rutene er brukt, teller gruppene
  sine poeng for hver kategori og 
 vanskelighetsgrad. Så kårer de en vinner.

Elektronisk versjon av Jeopardy med 
temaene transport, yrke, mat, land, 
symboler på russisk finner du her https:
//jeopardylabs.com/play/2021-02-15-52 
Velg antall lag som spiller, og trykk på start!

Jeopardy
Elena Kristian,  høgskolelektor, Fremmedspråksenteret 
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Tilpasninger:
- Spillet kan brukes for å repetere og 
øve på temavokabular. For eksempel kan 
temaet «Mitt hus» deles i ulike katego-
rier som navn på rom, møbler, ting som 
tilhører ulike rom, uteareal og lignende.

- Læreren kan selv lage forklaringer på 
ord om et tema elevene jobber med, og 
la elevene spille. Dette en fin øvelse på 
repetisjon av temavokabular. Under 
øvelsen kan man også bevisstgjøre elevene 

på viktigheten av å kunne omformulere seg 
hvis man ikke kommer på det riktige ordet.

Adobe Stock




