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Ágrip 
 

Í þessari greinargerð er fjallað um gítarhandbókina Ég ætla að syngja sem inniheldur 

gítarhljóma, sönglög og texta. Markmiðið með bókinni er að auðvelda gítarleikurum að stjórna 

söngstund og sjá um undirspil á gítar. Í henni er að finna 35 lög sem henta vel börnum í leikskóla 

og á yngri stigum grunnskóla. Í bókinni eru ráðleggingar fyrir söngstundir, sem og fróðleikur, 

brandarar og gátur til þess að gera stundina skemmtilegri.   

Í greinargerðinni er fjallað um tvíþætta rannsókn sem gerð var í tengslum við verkefnið. 

Annars vegar var kannað hversu oft í viku gítar var notaður í öllum leikskólum Reykjavíkur. 

Hins vegar var rannsakað úrval gítarhandbóka á bókasöfnum og í nokkrum leikskólum í 

Reykjavík. 
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Inngangur 

Á vordögum árið 2008 ákvað ég að gera gítarhandbók með söngtextum og gítarhljómum. Ein 

helsta ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni var að ég taldi vera þörf á góðri gítarhandbók. 

Áður en vinnan við verkefnið hófst gekk ég út frá því að til væri gítar á allflestum leikskólum á 

Íslandi en líklega lítið af gítarhandbókum. Sú skoðun var byggð á reynslu minni af leikskólastarfi 

í gegnum tíðina og bókin því hugsuð sem tilraun til að bæta úr þeim skorti. Bókin á að auðvelda 

gítarleikurum að stjórna söng í barnastarfi og halda utan um hann. Í henni eru skemmtileg lög 

sem henta vel fyrir börn í leikskóla og á yngri stigum grunnskóla. Sérstök áhersla er lögð á 

gítarhljóma og slög með hverju lagi. 

Algengt er að söngur sé daglegur liður í leikskólastarfi, enda stendur í Aðalnámskrá 

leikskóla að leggja beri áherslu á að öll börn í leikskóla fái tækifæri til að njóta tónlistar og iðka 

hana. Helstu þættir í tónlistariðkun barna eigi að vera söngur, hreyfing, hlustun og leikur með 

hljóðgjafa. Ennfremur segir að leggja eigi áherslu á fjölbreytt lagaval sem hæfir söngrödd barna 

og þroska, sem og texta sem vekja áhuga þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:24). 

 Ég ætla að syngja inniheldur 35 íslensk og erlend lög sem gjarnan eru sungin í leikskóla 

og á yngri stigum grunnskóla. Bókin hefst á stuttum kafla sem fjallar um gítarstillingu og ýmsa 

hagnýta þætti sem tengjast notkun hennar. Lögunum er skipt eftir þema í dýralög, jóla- og 

vetrarlög, leikskólalög, leiki og hreyfingu, dægurlög og sumarlög. Einnig er að finna í bókinni 

lista yfir grunnhljóma og helstu hljómaraðir. 

Í þessari greinagerð mun ég fjalla um gítarhandbókina, vinnuferlið og þær rannsóknir sem 

ég gerði í tengslum við verkefnið. Rannsóknirnar miðuðu að því að kanna raunverulega stöðu 

gítarnotkunar í leikskólum og hvers konar gítarhandbækur eru þegar til, bæði á bókasöfnum og í 

leikskólum.  
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Notkun gítars og gítarhandbóka í leikskólum 

Kynning á rannsóknum 

Tvær rannsóknir voru gerðar í aðdraganda þessa verkefnis. Annars vegar var kannað hversu oft 

gítar er notaður í leikskólum Reykjavíkur og hins vegar hvaða gítarhandbækur væru þar til. 

Úrtak fyrri rannsóknarinnar voru allir 95 leikskólar Reykjavíkurborgar, bæði einkareknir 

og í opinberum rekstri (skv. heimasíðu Reykjavíkurborgar). Ég hafði samband við starfsfólk 

þeirra allra og lagði fyrir svarendur mjög einfalda könnun. Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Í 

þeirri fyrri var spurt hvort til væri gítar í viðkomandi leikskóla og í þeirri síðari hversu oft hann 

væri notaður sem hluti af daglegu starfi. Rannsóknaraðferðin var megindleg og svarmöguleikar 

takmarkaðir. Megindlegar rannsóknir eru notaðar þegar fjalla á um magn eða fjölda og 

tölfræðilega greiningu sem hefur að markmiði að lýsa tilteknu talnasafni (Hermann Óskarsson, 

2000:46). Svarhlutfall var 100% og var rannsóknin gerð í lok desember árið 2008. Niðurstöður 

hennar er að finna hér á eftir í kaflanum Gítar í barnastarfi (bls. 5) og í Viðauka 1 (bls. 17).  

Síðari rannsóknin var athugun á því hvaða gítarhandbækur væru til í leikskólum og á 

bókasöfnum. Nánar verður fjallað um gítarhandbækur á bókasöfnum í kaflanum Almennt um 

gítarhandbækur (bls. 7). Til að taka af öll tvímæli ákvað ég að fara á vettvang og skoða 

bókakostinn. Það var tímafrekt verkefni og því tók ég fyrir þrjú póstnúmer í Reykjavík. Fyrir 

valinu urðu leikskólar með póstnúmer 101, 105 og 107, samtals 33 leikskólar. Úrtakið varð því 

33 leikskólar, en 31 leikskóli tók þátt eða 94% af úrtaki. Niðurstöðurnar er að finna í kaflanum 

Gítarhandbækur í barnastarfi (bls. 6) og í Viðauka 2 (bls. 21).  

Gítar í barnastarfi 

Tvær spurningar voru lagðar fram í fyrri rannsókninni. Í fyrsta lagi var spurt hvort til væri gítar í 

viðkomandi leikskóla og í öðru lagi hversu oft hann væri notaður í leikskólastarfinu. Í seinni 

spurningunni voru fimm svarmöguleikar og ef svarið var að gítarinn væri Nánast aldrei notaður 

þá fylgdi aukaspurning um ástæður þess. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að gítar er til í allflestum 

leikskólum í Reykjavík. Af þeim 95 leikskólum sem tóku þátt var til gítar á 87 þeirra eða 92% 

aðspurðra. Sjá nánar á Mynd 1 (bls. 6).    
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Mynd 1.

Gítareign í leikskólum
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Varðandi notkun gítars í leikskólum þá var spurt um hana á þeim 87 leikskólum þar sem 

gítar var til. Það kom í ljós að notkun var nokkuð mismunandi milli leikskóla. Af þeim 87 

leikskólum sem áttu gítar notuðu 35 þeirra gítarinn oftar en vikulega. 9 leikskólar notuðu hann 

vikulega en 12 sjaldnar en vikulega. Mynd 2 sýnir fjölda svara í hverjum flokki.  

 

Mynd 2. Notkun gítars í leikskólum.
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Eins og sjá má svöruðu flestir, alls 31 starfsmaður eða 36%, að gítarinn væri nánast aldrei 

notaður. Í Viðauka 2 má sjá ástæður þess að gítarinn var ekki notaður. Algengasta svarið var að 

ekki væri gítarleikari í starfsmannahópnum, en meðal annarra svara var að það vantaði 

gítarhandbók og að starfsfólki skorti sjálfstraust til að spila. Samt sem áður má sjá að gítarnotkun 

í leikskólum er töluverð. Af þeim 87 sem svöruðu voru 56 sem sögðust nota gítarinn að einhverju 

leyti eða 64% aðspurðra.  
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Gítarhandbækur fyrir barnastarf 

Af 31 leikskóla sem heimsóttir voru áttu 15 þeirra enga gítarhandbók. Úrval af gítarhandbókum 

var mismikið í þeim 16 leikskólum sem áttu bækur, en tveir þeirra áttu flestar bækur eða sex 

talsins. Nánari útlistun á bókakostinum er að finna í Viðauka 2 (bls. 21). Mynd 3 sýnir fjölda 

gítarhandbóka í þeim leikskólum sem tóku þátt. 

Mynd 3. Fjöldi gítarhandbóka í leikskólum
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Eins og myndin sýnir gefur rannsóknin til kynna þörf á gítarhandbókum í leikskólum. Hún sýnir 

að af þeim 16 leikskólum sem eiga gítarhandbækur, eiga átta þeirra aðeins eina til tvær bækur. 

Að mínu mati þurfa að vera til margar gítarhandbækur í hverjum leikskóla, því lagalistinn á að 

vera langur og fjölbreyttur í söngstundum. Þar af leiðandi á að vera til gott úrval gítarhandbóka í 

leikskólum. Ennfremur má sjá í Viðauka 2 hvaða bækur eru til í leikskólunum og hverjar þeirra 

eru algengastar. Nánar verður fjallað um bækurnar í kaflanum Almennt um gítarhandbækur (bls. 

7).  

Ég ætla að syngja 
  

Hér er kynnt vinnuferlið í kringum Ég ætla að syngja og fjallað almennt um gítarhandbækur sem 

hafa áður verið gefnar út. Einnig mun ég fjalla um mína sýn varðandi Ég ætla að syngja og 

hvernig ég tel að hún geti þróast í nánustu framtíð. 
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Almennt um gítarhandbækur 

Ásamt því að skoða gítarhandbækur í leikskólum skoðaði ég úrvalið á bókasöfnum í Reykjavík. Í 

Viðauka 3 (bls. 24) er listi yfir þær bækur, alls 23 talsins. Áður en umfjöllun um gítarhandbækur 

hefst, er rétt að geta þess að ég mat hverja bók út frá þeim eiginleikum sem ég leitaðist við að ná 

fram við gerð Ég ætla að syngja. Bækurnar sem ég fann á bókasöfnum voru flokkaðar í fjóra 

mismunandi flokka sem eru útlistaðir nánar í Töflu 1. Ég skráði eingöngu bækur sem innihéldu 

gítarhljóma og texta en þónokkrar bækur innihéldu eingöngu nótur og texta.  

 

                      Tafla 1. Flokkar gítarhandbóka á bókasöfnum. 

Flokkur 1 Bækur sem hafa sömu eiginleika og Ég ætla 

að syngja. 

Flokkur 2 Bækur sem eru kennslubækur. 

Flokkur 3 Bækur með fáum eða engum barnalögum. 

Flokkur 4 Bækur sem innihalda of afmarkað efni. 

 

Í eftirfarandi umfjöllun verður aðeins fjallað um bækur úr flokki 1 og þær bækur sem ég 

fann í leikskólunum, en það er sú flóra sem ég vil endurbæta. Dæmi um bækur í öðrum flokkum 

má nefna Gítartóna (2001) í flokki 2, 25 íslensk dægurlög (1989) í flokki 3 og Gullkorn Jóhanns 

G. Jóhannssonar (1991) í flokki 4. 

Gítarhandbækur úr flokki 1 og þær sem til eru í leikskólum eru margar mjög góðar og vel 

settar upp. Það sem einkennir vel heppnaða gítarhandbók fyrir barnastarf er m.a. skýrleiki í 

uppsetningu söngtexta og gítarhljóma. Huga þarf vel að lagavali og æskilegt er að hafa mörg lög 

sem hafa fest sig í sessi sem leikskólalög. Það er ekki áberandi munur á gömlum og nýjum 

gítarhandbókum, þótt framsetning sé gjarnan snyrtilegri í nýrri bókum, t.d. eru þær frekar 

litprentaðar og myndskreyttar.  

Gítarbók Katrínar Guðjónsdóttur (1971) er elsta bókin í þessum flokki og þetta atriði á 

einmitt vel við hana. Bókin er vel skipulögð og fagmannlega uppsett, þótt hún sé komin til ára 

sinna hvað varðar grafískt útlit. Til þín (1954) og Glitra gullin ský (my foolish heart) (1950) sýna 

að hefð er fyrir því að útbúa lög og hljóma með þeim hætti sem fjallað er um hér að ofan. Í 

þessum tilvikum er þó ekki um hefðbundnar gítarhandbækur að ræða heldur einstök lög sem hafa 

verið útsett með þessum hætti í formi einblöðunga.  

Nokkur verk skara fram úr hvað varðar notagildi og uppsetningu. Þetta eru bækurnar 

Fljúga hvítu fiðrildin (1991), Syngjum saman (1988), Söngskruddan (1999) og vefsíðan Syngjum 

saman – B.Ed. verkefni Dagmarar Þórdísardóttur (2008). Það sem gerir þessi verk 
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framúrskarandi er að þau eru í ríkum mæli gædd þeim eiginleikum sem taldir voru upp hér að 

ofan. Lagavalið er fjölbreytt og hentar vel fyrir barnastarf, verkin eru fallega hönnuð með stóru 

letri og þeim fylgja góðar útskýringar á hljómum og lögum. Ennfremur fylgir tveimur verkanna 

upptaka af lögunum sem á að spila. Þó er rétt að benda á að ekkert af ofantöldum verkum hefur 

alla þessa eiginleika. Til dæmis eru engar útskýringar með Syngjum saman (1988) og B.Ed 

verkefnið (2008) hefði að mínu mati nýst betur í bókarformi.  

Bókin Fljúga hvítu fiðrildin er sérstaklega vel gerð. Hún er í A4 stærð, með lögunum eru 

bæði nótur og gítarhljóma, hún er fallega myndskreytt og inniheldur hátt í 100 lög. 

Tilkomumesta bókin er þó Með á nótunum (2006) en hún samtvinnar sönglög með gítarhljómum 

og hugmyndir að leikjum og hreyfingu. Bókin er auðveld í notkun og efnið er sett fram á mjög 

skýran hátt.  

Aðrar bækur sem hafa verið vinsælar í leikskólum samkvæmt Viðauka 2 eru Eniga 

meniga (1983) og Sígild sönglög 1 (1986). Þessar bækur eru báðar ágætar en hafa þó ákveðna 

ókosti. Í tilfelli Eniga meniga er efnið of afmarkað. Bókin getur samt sem áður nýst vel í bland 

við aðrar bækur. Sígild sönglög 1 er heldur lítil bók og letur er smátt, sem gerir að verkum að 

erfitt er að lesa textann og hljómana.  

Höfundar Söngskruddunnar (1999) bjóða upp á safn algengra söngtexta sem eru prentaðir 

í stóru broti með stóru letri. Hvað er svo glatt (1991) er önnur vinsæl bók, glæsileg í alla staði og 

með fjölbreyttu lagaúrval. Hún er þó ekki hugsuð sem barnabók, þótt að barnalög leynist inn á 

milli. 

Í Viðauka 2 eru nefndar fleiri góðar bækur sem vert er að minnast á, t.d. Börnin syngja 

jólalög (1983), Krúsilíus (2006) og Krakkatuddinn (2008). Ólafur Gaukur tók saman lögin fyrir 

Börnin syngja jólalög og er hún falleg og eiguleg í alla staði, þó helst til lítil í sniðum. Krúsilíus 

er samansafn af lögum Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar af geisladiskunum Berrössuð á tánum 

og Bullutröll. Bókinni fylgja bæði gítarhljómar og nótur og hún er góð viðbót við aðrar bækur, 

þó efnið sé nokkuð afmarkað. Bókin Krakkatuddinn eftir Unnar Arndals er gefinn út á netinu. 

Unnar hefur gefið út nokkrar gítarhandbækur á netslóðinni 

http://www.raunvis.hi.is/~uba/tuddinn/index.html. Bækurnar innihalda fjölbreytt lög en því 

miður eru þær eingöngu til á netinu. Leikskólinn Grænaborg hefur prentað út Krakkatuddann 

með leyfi höfundar en það er ekki víst að aðrir leikskólar hafi áttað sig á þeim möguleika.     

 

Nokkrir einstaklingar hafa verið ötulir við að safna saman efni í gítarhandbækur sem 

henta í barnastarfi. Þar mætti nefna Gylfa Garðarsson, Þórunni Björnsdóttur og Sigríði 

Pálmadóttur. Sigríður hefur komið að gerð þriggja gítarhandbóka en það eru bækurnar Geislalín 
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(1987), Söngbók Vesturborgar (1989) og Gítarína (2005). Það sem einkennir bækur Sigríðar er 

að þær innihalda nær eingöngu lög sem henta vel fyrir barnastarf. Þá síðastnefndu fann ég hvorki 

á bókasafni né í leikskóla en ég notaði hana töluvert við gerð Ég ætla að syngja.  

Vinnuferlið 

Við gerð Ég ætla að syngja fór mestur tími í að setja bókina upp í tölvu. Það var tímafrekt að láta 

hvert orð passa rétt við slögin, en það gekk betur eftir því sem á leið. Ég hafði góða hugmynd um 

hvaða lög ég vildi nota í gítarhandbókina og vissi hvert átti að leita varðandi hljóma og texta. 

Tvær síður notaði ég sérstaklega til þess, annars vegar söngtextasafn Jómma á netslóðinni 

http://www.frontpage.simnet.is/jommi og hins vegar Krakkatuddann sem ég fjallaði um hér að 

framan. Ég ákvað í upphafi að hafa myndir af hljómum með hverju lagi, en ég lenti í töluverðu 

basli með að finna leið til að búa til slíkar myndir. Í staðinn leitaði ég til Unnars Arndals sem 

gerði Krakkatuddann en hann veitti mér aðgang að sínum eigin myndum af gítarhljómum.  

Ég vildi gjarnan hafa kafla í bókinni á undan lögunum sem útskýrði hvernig bókin er sett 

upp og gæti leiðbeint notendum um ýmsa þætti í gítarleik. Í þessum kafla byrja ég á að fjalla um 

gítarstillingu og hvaða leiðir eru bestar í þeim efnum. Þar fjalla ég einnig um hljómana í bókinni 

og hvernig lesa skuli úr þeim, en fyrir byrjendur getur verið mikilvægt að átta sig á 

fingrasetningu og hvaða strengir eiga ekki að hljóma með í tilteknum gítarhljómum. Þetta er 

nánar útskýrt í bókinni. Í þessum upphafskafla er einnig farið í smávægilegar útskýringar á 

bröndurum og gátum, en þá útskýri ég til dæmis að sumir brandarar henti ekki fyrir yngstu börnin 

í leikskólanum. Að lokum er útskýrt hvernig lögin í bókinni eru sett upp varðandi takt og slög, og 

hvernig færa skuli lög á milli tóntegunda. Það er nauðsynlegt fyrir gítarleikara að kunna á því skil 

ef hljómaröð lags hentar ekki rödd söngvarans. 

Ég lagði sérstaka áherslu á að hafa takt og slög í hverju lagi. Ástæðan er sú að slíkt getur 

auðveldað notendum að átta sig á hvernig lagið hljómar. Einnig þótti mér mikilvægt að nota stórt 

letur til að auðvelda lestur og að auki ákvað ég að hafa bókina í svokölluðu Landscape formi. 

Landscape þýðir að bókin er prentuð út á hlið þannig að hún snýr lárétt en ekki lóðrétt, eins og 

flest ritverk. Ég ályktaði að hvort tveggja væri þægilegra fyrir gítarleikara sem vildu nota bókina 

í söngstundum. Leiðbeinandi minn, Hannes Þ. Guðrúnarson, hjálpaði mér mikið við að hanna og 

skipuleggja bókina. Hann kom með nytsamlegar hugmyndir, bæði varðandi uppsetningu 

bókarinnar og lagavalið. 
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Ég notaði síðuna www.gegnir.is til að finna höfund hvers lags. Einnig var ég í sambandi 

við Bjarneyju Gísladóttur hjá STEF sem leiðbeindi mér um reglur varðandi höfundarrétt. Hún 

tjáði mér að ekki væri þörf á leyfum frá höfundum til að nota lögin þegar um er að ræða 

lokaverkefni við háskóla.  

Mín sýn á gítarhandbækur 

Að mínu mati skiptir mestu máli að gítarhandbækur fyrir barnastarf hafi þá kosti sem eru 

tilgreindir í Töflu 2.  

Tafla 2. Kostir góðra gítarhandbóka 

1. Að það séu gítarhljómar við texta og fjölbreytt lagaúrval sem 

hentar fyrir barnstarf. 

2. Að bókin sé í A4 stærð og letur sé stórt. 

3. Að bókin innihaldi kafla sem auka fræðslugildi hennar. 

4. Að uppsetning bókarinnar sé skýr og hönnun falleg. 

5. Að bókinni fylgi lög á hljóðformi. 

 

Eins og kom fram í könnun í Viðauka 1 þá er ein af ástæðum þess að gítar er lítið notaður í 

leikskólum sú að starfsfólk þorir ekki að spila á gítarinn í söngstundum. Ein ástæðan getur verið 

sú að fólk þekki ekki lögin sem það á að spila. Af þeim verkum sem ég skoðaði náðu tveir 

höfundar að leysa þetta vandamál með því að láta lögin fylgja með á hljóðformi. Þannig getur 

fólk hlustað á og lært lögin sem það þekkir ekki, sem er afar góður kostur og viðbót við vel 

heppnaðar gítarhandbækur.  

Gítarhandbækur sem fjallað var um í kaflanum hér að framan eru allflestar vandaðar og 

vel nothæfar. Ef þær eru metnar út frá upptöldum kostum í Töflu 2 kemur í ljós að fáar þeirra búa 

yfir þeim öllum. Nokkrar bókanna komast nálægt því, t.d. Með á nótunum (2006) og Fljúga hvítu 

fiðrildin (1991).   

Þegar ég ber Ég ætla að syngja saman við aðrar bækur tel ég bókina vera góða viðbót við 

það úrval sem þegar er til. Ég vil þróa bókina áfram til að gera hana eins góða og kostur er. 

Notkun veraldarvefsins er heppileg leið til að þróa og búa til gítarhandbækur þar sem bæði er 

auðvelt og ódýrt að gera breytingar og leiðréttingar. Margir leikskólar eru orðnir tölvuvæddir og 

nettengdir í dag og það býður upp á ákveðna möguleika.  

Í Syngjum saman (2008), lokaverkefni Dagmarar Þórdísardóttur, bjó hún til vefsíðu með 

textum og hljómum. Með hverju lagi er unnt að hlusta á upptöku af laginu. Aðrir hafa látið 

hljómdiska fylgja með bókum en þeir eiga það til að týnast eða skemmast með tímanum. Eins og 
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ég hef sagt áður þá tel ég að gítarhandbækur nýtist betur í bókarformi en sem netbækur eða 

heimasíður. Þó felast möguleikar í því að samtvinna þessa tvo þætti, þ.e.a.s. að textar og hljómar 

séu í bókarformi en að hægt sé að nálgast lögin á netinu á hljóðrænu formi.  

Ein leið til að gera þetta væri að hefja samstarf við STEF og vefsíðuna www.tonlist.is . 

Þannig væri hægt að útbúa heimasíðu með lögum sem er að finna í gítarhandbókum. Til dæmis 

væri hægt að gera viðameiri athugun á gítarhandbókum í leikskólum og hanna heimasíðuna með 

tilliti til þess hvaða bækur eru algengastar. Heimasíðan yrði að vera einföld og þægileg í notkun, 

en mín tillaga er sú að á forsíðu væru myndir af kápum gítarhandbókanna sem hægt væri að 

smella á. Þá birtist lagalistinn fyrir þá bók og ef smellt væri á tiltekið lag myndi það hljóma í 

tónlistarspilara sem fylgdi síðunni. Það væri ekki hægt að hala lögunum niður heldur aðeins 

hlusta á þau og eingöngu leik – og grunnskólar hefðu aðgang að síðunni. Slík síða gæti leyst 

mörg vandamál sem steðja að söng og gítariðkun í barnastarfi.  

Notkun Ég ætla að syngja í barnastarfi 
 

Gítarhandbókin Ég ætla að syngja mun nýtast hverjum þeim sem vill syngja og spila á gítar með 

börnum. Bókin tengist þjálfun, uppeldi og umönnun að miklu leyti og hún hentar vel inn í alla 

leik- og grunnskóla, og í raun alla staði þar sem unnið er með börnum. Söngur er stór hluti af 

starfi í mörgum leikskólum og tónmennt er skyldufag á fyrstu átta árum í grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 1999:3). Bókin tengist báðum þessum þáttum í 

skólastarfi og getur nýst til að auka áhuga barna á söng og textum. Hægt er að nota bókina til að 

kenna texta við þekkt barnalög og önnur skemmtileg dægurlög. Einnig er hægt að nota bókina til 

að kenna á gítar, til dæmis nemendum í grunnskóla. Misjafnlega erfitt er að spila lögin í bókinni 

og því hefur hún ákveðið þjálfunargildi fyrir starfsfólk og nemendur sem vilja bæta gítarkunnáttu 

sína.   
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Lokaorð 
 

Eins og fram hefur komið í þessari greinargerð hefur verið gefið út nokkurt magn af 

gítarhandbókum í gegnum tíðina. Samt sem áður virðist úrvalið í leikskólum takmarkað, hvort 

sem ástæðan er sú að bækurnar henta ekki allar fyrir barnastarf eða að gítarnotkun virðist vera 

takmörkuð í mörgum leikskólum. Eins og kemur fram í Viðauka 1 (bls. 17) þá virðist ástæðan 

fyrir lítilli gítarnotkun ekki vera skortur á gíturum heldur að það vanti starfsfólk sem hefur áhuga 

á gítariðkun og kann á gítar. Það var algengasta svarið þegar spurt var um ástæður þess að gítar 

væri nánast aldrei notaður í leikskólanum. Menntavísindasvið Háskólans býður upp á 

valnámskeið í gítarkennslu. Verðandi leikskólakennarar eiga því möguleika á gítarnámi ef þeir 

hafa áhuga á því. Það er skref í rétta átt að bjóða upp á slíka gítarkennslu með það fyrir augum að 

kynna grunnþætti gítarsins fyrir verðandi kennurum. Það er einnig skref í rétta átt að gefa 

reglulega út gítarhandbækur sem munu vonandi eiga sinn þátt í að vekja áhuga á gítarleik. 

Ennfremur vona ég að Ég ætla að syngja muni vekja áhuga fólks á gítariðkun og auka vægi 

söngs og gítars í barnastarfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Ólafur B. Bjarkason 
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Viðauki 1 
 
 
 

 

  

 

Tafla 3.  

Könnun á gítarnotkun í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar 

Leikskóli Viðmælandi Spurning 1. 

Er til gítar? 

Spurning 2. 

Notkun í starfi ? 

Ástæður fyrir að 

notkun er Nánast aldrei 

Vesturbær 

Drafnarborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Dvergasteinn 1 Já 1  

Grandaborg 2 Já 5 Vantar gítarhandbók 

Gullborg 1 Já 4  

Hagaborg 1 Já 1  

Mánagarður 1 Já 1  

Mýri 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Sæborg 2 Já 2  

Tjarnarborg 1 Já 3  

Vesturborg 1 Já 1  

Ægisborg 2 Já 4  

Öldukot 1 Nei   

Leikgarður 1 Já 1  

 Einkareknir leikskólar á svæði 101 í Reykjavík. 

Skerjagarður  1 Já 4  

Laufásborg 1 Já 1  

Sólgarður 3 Já 1  

Sælukot 3 Já 5 Vantar gítarhandbók 

101 1 Nei   

Sólstafir 3 Já 4  

Sólstafir á 3 Já 2  

Svarlykill:Viðmælendur 
1 = Leikskólastjóri 
2 = Aðstoðarleikskólastjóri 
3 = Deildarstjóri 
4 = Aðrir 

Svarlykill: Notkun í starfi 
1 = 4 – 5x í viku 
2 = 2 – 3x í viku 
3 = 1x í viku 
4 = Sjaldnar en vikulega 
5 = Nánast aldrei 
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Höfn 

Ós 1 Já 3  

Miðbær og Hlíðar 

Barónsborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Grænaborg 1 Já 1  

Hamraborg 2 Já 2  

Hlíðaborg 2 Já 2  

Klambrar 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Lindarborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Njálsborg 1  Já 1  

Nóaborg 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Sólbakki 2 Já 2  

Sólborg 2 Já 2  

Sólhlíð 4 - Sérkennslu-

stjóri 

Já 1  

Stakkaborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Laugardalur og Háaleiti 

Austurborg 2 Já 1  

Álftaborg 2 Já 3  

Ásborg 4 - Daníel Þ. Já 1  

Brákaborg 1 Já 1  

Furuborg 4 Já 5 Vantar gítarleikara 

Garðaborg 2 Já 2  

Hlíðarendi 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Hof 2 Já 1  

Holtaborg 1 Já 1  

Jörfi 1 Já 1  

Kvistaborg 1 Já 2  

Laugaborg 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Lækjarborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Múlaborg 4 – Brynhildur Já 1  

Skógarborg 4 – Magnea Já 3  

Steinahlíð 1 Já 2  
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Sunnuborg 2 Já 5 Vantar sjálfstraust í 

starfsfólk 

Vinagerði 3 Nei   

Lundur 4 – Svanfríður Nei   

Árbær og Grafarholt 

Árborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Blásalir 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Geislabaugur 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Heiðarborg 1 Já 4 Vantar gítarleikara 

Kvarnaborg 2 Já 2  

Maríuborg 1 Já 4  

Rauðaborg 1 Já 5 Utanaðkomandi 

gítarleikari kemur einu 

sinni í mánuði 

Rauðhóll 3 Já 3 Starfsfólki skortir 

sjálfstraust 

Reynisholt 3 Nei   

Rofaborg 1 Já 3  

Regnboginn 4 – Eigandi Já 2  

Grafarvogur og Kjalarnes 

Bakki 3 Já 5 Starfsfólki skortir 

sjálfstraust 

Berg 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Brekkuborg 1 Já 1  

Engjaborg 1 Já 1  

Fífuborg 2 Já 2  

Foldaborg 1 Já 2  

Foldakot 2 Nei   

Funaborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Hamrar 1 Já 3  

Hulduheimar 2 Já 2  

Klettaborg 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Laufskálar 2 Já 5 Vantar gítarleikara 
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Lyngheimar 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Sjónarhóll 2 Já 4  

Fossakot 1 Já 4  

Korpukot 1 Nei   

Vinagarður 2 Já 3  

Breiðholt 

Arnarborg 2 Já 4  

Bakkaborg 4 – Kristín Já 5 Vantar gítarleikara 

Fálkaborg 1 Já 3  

Fellaborg 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Hálsaborg 2 Já 4  

Hálsakot 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Hólaborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Hraunborg 2 Já 5 Vantar gítarleikara 

Jöklaborg 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Seljaborg 2 Já 4  

Seljakot 1 Já 1  

Suðurborg 1 Já 4  

Völvaborg 2 Já 1  

Ösp 1 Já 5 Vantar gítarleikara 

Vinaminni 1 Nei   
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Viðauki 2 
 

Tafla 4.  

Listi yfir gítarhandbækur í leikskólum og á bókasöfnum 

Nafn bókar Tíðni Hvar? 

Fljúga hvítu fiðrildin 9 Leikgarður, Hlíðaborg, Mýri, Ægisborg, 

Klambrar, Sólbakki, Sæborg, Ós og 

Grænaborg 

Syngjum saman 5 Vesturborg, Ægisborg, Sólbakki, Lindarborg 

og Ós 

Sígild sönglög 1 5 Tjarnarborg, Hlíðaborg, Lindarborg, 

Öldukot og Borgarbókasafn 

Eniga meniga 4 Tjarnarborg, Hlíðaborg, Njálsborg og 

Borgarbókasafn 

Börnin syngja 

jólalög 

4 Klambrar, Ós, Grænaborg og Bókasafn 

menntavísindasviðs 

Söngbók 

Vesturborgar 

4 Vesturborg, Mýri, Sæborg og 

Þjóðarbókhlaða 

Krúsilíus 4 Tjarnarborg, Lindarborg, Grænaborg og 

Borgarbókasafn 

Hvað er svo glatt 3 Tjarnaborg, Hlíðaborg og Borgarbókasafn 

Geislalín 3 Hlíðaborg, Mýri og Öldukot 

Jólasöngbók 3 Vesturborg, Ægisborg og Þjóðarbókhlaða 

Sígild sönglög 2 3 Hlíðarborg, Lindarborg og Borgarbókasafn 

Ljóðsprotar: söngvar 2 Tjarnarborg og Borgarbókasafn 

Söngskruddan 2 Grænuborg og Borgarbókasafn 

Söngbók Gullborgar 2 Gullborg og Ægisborg 

Með á nótunum 2 Ós og Grænaborg 

Gítarbókin 1. hefti 2 Sólhlíð og Borgarbókasafn 

Jólasöngvar: Nótur 1 Mýri 

Gítarbók Katrínar 

Guðjónsdóttur 

1 Borgarbókasafn 

Krakkatuddinn 1 Grænaborg 
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Kelakver 1 Bókasafn menntavísindasviðs 

 

 

Tafla 5.  

Listi yfir leikskóla í vesturbæ, miðbæ og hlíðum og fjöldi gítarhandbóka á hverjum stað 

Vesturbær 

Drafnarborg 0 

Dvergasteinn 0 

Grandaborg 0 

Gullborg 1 

Hagaborg 0 

Mánagarður 0 

Mýri  4 

Sæborg 2 

Tjarnarborg 5 

Vesturborg 3 

 Ægisborg 4 

Öldukot 2 

Leikgarður 1 

Einkareknir í 101 Reykjavík 

Skerjagarður 0 

Laufásborg 0 

Sólgarður 0 

Sælukot 0 

Leikskólinn 101 0 

Waldorf Sólstafir 0 

Waldorf Sólstafir á Höfn Tók ekki þátt 

Ós 4 

Miðbær og Hlíðar 

Barónsborg 0 

 Grænaborg 6 

Hamraborg 0 

Hlíðaborg 6 
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 Klambrar 2 

Lindarborg 4 

Njálsborg 1 

Nóaborg 0 

Sólbakki 2 

Sólborg Tók ekki þátt 

Sólhlíð 1 

Stakkaborg 0 
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Viðauki 3 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 6. 

Listi yfir gítarhandbækur á bókasöfnum eftir flokkum 

Heiti bókar Flokkur 

Börnin syngja jólalög 1 

Sígild sönglög 1 1 

Kelakver 1 

Gítarbók Katrínar Guðjónsdóttur 1 

Ljóðsprotar: söngvar 1 

Söngskruddan 1 

Krúsilíus 1 

Eniga meniga 1 

Jólasöngbók 1 

Gítartónar: kennslubók fyrir byrjendur 2 

25 íslensk lög 2. hefti 3 

Gítarbókin 1. hefti 3 

Gítarbókin 2. hefti 3 

Hvað er svo glatt 3 

Sígild sönglög 2 3 

50 úrvals íslensk dægurlög 3 

Söngbók Gunnars Þórðarsonar 4 

Hörður Torfason söngbók 4 

Gullkorn: Magnús Eiríksson 4 

Gullkorn Jóhanns G. Jóhannssonar 4 

Til þín... 4 

Manstu kvöldið 4 

Glitra gullin ský (my foolish heart) 4 

 

Svarlykill: Flokkar 
1 = Sömu eiginleikar og Ég ætla að 
syngja 
2 = Kennslubækur 
3 = Of fá eða engin barnalög 
4 = Of afmarkað efni 


