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Útdráttur 

Gítarinn á sér langa sögu og hefur verið kennt á hann lengi. Starf gítarkennarans fellst ekki 

aðeins í því að kenna heldur ýmsu öðru tilfallandi við starfið eins og að finna tíma sem 

hentar til kennslunnar. Í hljóðfærakennslu, hvort heldur sem er á gítar eða á önnur 

hljóðfæri, er ekki krafist kennaramenntunar heldur er frekar skoðuð hver hæfni eða 

menntun viðkomandi er í hljóðfæraleik. Þegar höfundur ritgerðarinnar tók við sínum fyrsta 

nemendahóp vissi hann ekki nægilega vel hvaða þættir þyrftu að vera til staðar svo að 

gítarkennslan færi sem skilvirkast fram. Tekin voru viðtöl við fjóra gítarkennara til að afla 

upplýsingar um þá þætti. Ýmiss búnaður þarf að vera til staðar í gítarnáminu og getur hann 

verið frá gítarnum sjálfum og allt að samskiptabók. Til er mikið af námsefni fyrir 

klassískan gítar. Kennarinn þarf að ákveða hvaða námsbók hann ætlar að kenna svo að 

nemandinn geti útvegað sér hana. Farið verður yfir fáeinar bækur sem notast er við í 

gítarkennslu á Íslandi. Í gítarnáminu er mikilvægt að finna áhugasvið nemandans og reyna 

að viðhalda áhuganum. Farið verður yfir þær leiðir sem viðmælendur hafa notast við í 

gegnum tíðina. Það er sífellt erfiðara að keppast um við áhuga nemandans vegna þess að 

börn nú á tímum eru í ýmsum tómstundum og íþróttum. Því er spurningunni varpað fram 

hvort það sé hægt að fara einhverjar leiðir til þess að gera tónlistarnám á Íslandi 

áhugaverðara. 

 

  



 

 

Abstract 

The guitar has a long history as an instrument and has been taught on for a long time. As a 

guitar teacher the job is not only a matter of teaching but various other things as well. In 

teaching music, whether it is a guitar or another instrument, specific training is not 

required, but competence is assumed based on the teacher’s own educational background 

and ability to play the instrument. When the author of this thesis took on his first student 

group, he had not realized what factors would be necessary to ensure the most effective 

manner of teaching. In order to obtain further information about this subject, he 

interviewed four guitar teachers and attempted to analyze their methods. In their 

experience several factors influence the quality of teaching. Of utmost importance is 

finding the student’s area of interest in the guitar education, and maintain that interest. One 

of the issues discussed in this thesis, is how difficult it is to compete with other interests, 

since children today often participate in a variety of hobbies and sports. Therefore, the 

question being raised is whether it is possible to make music education in Iceland more 

interesting. Various equipment must also be available to ensure the quality of the program; 

it can range from the instrument itself, to a communication book. Other issues such as 

finding a suitable time for both the student and the teacher, are also important. The choice 

of study materials for classical guitar is of course critical. Thus the teacher must decide 

which study book he intends to use, so that the student can obtain it.  
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Inngangur  

Höfundur ritgerðarinnar er að ljúka háskólanámi í gítarleik og fyrir um hálfu ári síðan hóf 

hann störf sem gítarkennari við tónlistarskóla í Reykjavík. Þegar hann tók við sínum 

nemandahópi í fyrsta sinn kom það á óvart hversu mikið frelsi hann fékk í kennslunni. Þar 

sem hann hafði ekki reynslu af kennslu þá vissi hann ekki nægilega vel hvaða aðferðir og 

námsefni væri skilvirkast. Einnig var margt í starfsumhverfi og umgjörð námsins sem vakti 

umhugsun. Segja má að þetta sé hvatinn að umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

Í ritgerðinni er starfsumhverfi gítarkennara skoðað, hvaða búnað þarf til kennslu og farið 

yfir helsta námsefni. Höfundur taldi að styrkur væri í því að heyra hvað starfandi 

gítarkennarar hefðu að segja. Tekin voru viðtöl við fjóra kennara sem allir hafa mikla 

reynslu af kennslu. Í ritgerðinni verða viðmælendunum ekki getið til nafns heldur fá þeir 

nöfnin Albert, Sigrún, Jón og María. Þó að kynjahlutfallið sé jafnt í gefnu nöfnunum þarf 

það ekki endilega að vera raunin hjá viðmælendunum. Til að fá sem skýrasta mynd af 

efninu voru tekin viðtöl við tvo kennara sem hafa starfreynslu sem er um þrjátíu til fjörtíu 

ár og við tvo sem hafa starfreynslu um tíu til tuttugu ár. Við þetta lærði höfundur mikið og 

er hægt að velta fyrir sér hvort hægt væri að finna vettvang þar sem reynslumiklir kennarar 

deila reynslu sinni og miðla þeim reynsluminni og myndi það auka líkurnar á því allir 

nemendur fengju sambærilega góða kennslu sama í hvaða skóla þeir færu í og hjá hvaða 

kennara þeir lenda hjá. 

Sögulegt ágrip 
Gítarinn á sér langa sögu og er hægt að rekja hana alla leið til miðalda. Á Spáni voru tvær 

gerðir gítara sem var notast við: „Guitarra Latina“ og „Guitarra Morisca“ sem var að 

mörgu leyti svipaður og lútan átti eftir að verða á endurreisnar tímabilinu. Hún náði 

töluverðum vinsældum og sú tækni sem lútuleikarar notuðust við er á margan hátt skyld 

þeirri tækni sem klassískir gítarleikarar notast við nú á tímum. Til var einnig gítar á 

endurreisnar tímabilinu en lútan hlaut meiri vinsældir en hann. Á barrokk tímanum var 

kominn gítar sem líkist því hljóðfæri sem notast er við í dag. Hann var töluvert minni og 

voru notaðir þarmar í staðinn fyrir bönd og strengi líkt og við þekkjum í dag. Á klassíska 

tímanum varð gítarinn fyrir miklum breytingum. Bassastrengirnir voru orðnir þannig að 

vafið var utan um þá með vír. Hljóðopið opnað að fullu í stað þess að hafa skraut sem áður 
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tíðkaðist yfir það. Brúin var hækkuð svo nú þoldi gítarinn meira álag og var hálsinn 

lengdur, og því var hægt að bæta við fleiri böndum.  

Á rómantíska tímabilinu var stærsta breytingin sú að komnir voru fleiri snjallir spilarar á 

hljóðfærið. Menn eins og Mauro Guiliani, Fernando Carulli, Matteo Carcassi, Dionisio 

Aguado og fleiri átti eftir setja sitt mark á það hvernig spilað er á gítarinn. Þeir vöktu 

talsverða athygli fyrir spilamennsku sína og urðu því fleiri áhugasamir um gítarinn. Seinna 

á tímabilinu kom Francisco Tárrega til sögunnar og átti hann ásamt fyrrnefndum mönnum 

eftir að semja mikið af því námsefni sem klassískir gítarnemendur læra enn þann daginn í 

dag. Á þeirra tímum var aðgengi að kennsluefni lítið sem ekkert og því þurftu þeir að 

semja kennsluefni fyrir nemendur sína. Í lok nítjándu aldarinnar smíðaði spænski 

gítarsmiðurinn Antonio Torres hljóðfæri sem nútíma gítarleikarar notast við enn þann 

daginn í dag. 1 

Eins og áður sagði á gítarinn sér langa sögu og sama má segja um kennslu á hljóðfærið. 

Gítarkennarar í dag hafa úr miklu efni að velja þegar þeir kenna, bæði sem forverar þeirra 

hafa búið til og allskyns útsetningar og annað efni sem nemandinn hefur áhuga á.  

Almennt starf gítarkennarans. 

Á Íslandi starfa fjölmargir gítarkennarar í skólum um allt land, enda er gítarinn vinsæll 

meðal byrjenda í tónlistarnámi. Í hljóðfærakennslu, hvort heldur sem er á gítar eða önnur 

hljóðfæri, er ekki krafist kennaramenntunar heldur er frekar skoðuð hver hæfni eða 

menntun viðkomandi er í hljóðfæraleik.  

Gítarnám fer yfirleitt fram í einkatímum og þarf kennarinn yfirleitt að byrja skólaárið á því 

að hringja í nemendur eða foreldra þeirra og finna tíma með þeim sem hentar yfir veturinn. 

Það getur oft á tíðum verið púsluspil vegna þess að margt er í gangi hjá börnum; í skólum, 

íþróttum og öðrum tómstundum. Tíminn þarf einnig að henta foreldrum því þeir þurfa í 

mörgum tilfellum að koma börnunum sínum á staðinn. Vinnudagurinn raðast í mörgum 

tilfellum þannig að kennarinn þarf að kenna eftir hádegi og byrjar jafnvel stundum ekki 

fyrr en seinnipart dags. Ástæða þess er skólatími barnanna. Í sumum tilfellum geta 

gítarkennarar tekið nemendur úr tíma í grunnskólanum eins og ef tónlistarskólinn er 

staðsettur í sömu byggingu eða að kennarar hafa aðsetur í honum til að kenna.  

                                                
1 Wellington  
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Næst þarf kennarinn að ákveða hvaða námsefni hann vill nota svo nemandinn geti aflað sér 

þess námsefnis sem kennarinn hyggst kenna. Til eru fjölmargar bækur sem hafa verið 

gerðar fyrir gítarnám á byrjendastigum og verður farið yfir eitthvað af því efni sem 

gítarkennarar á Íslandi hafa verið að notast við. Það er mikilvægt að kennarinn kynnist 

nemandanum sínum og þekki hans mörk. Suma nemendur tekur langan tíma að kynnast 

nýju fólki og þarf kennarinn því að fara varlega að þeim svo nemandanum líði sem best í 

kennslustundunum. Kennarinn þarf líka að kynnast því hvar áhugasvið nemandans liggur 

svo auðveldara sé að leiðbeina nemandanum í rétta átt.  

Full staða kennara miðast við fjörtíu stundir á viku. Inni í þeim tímafjölda eru um tuttugu 

kennslustundir, tími til undirbúnings, samskipta við nemendur og foreldra auk þess sem 

kennarar sinna ýmsum samspilstengdum verkefnum. Margir gítarkennarar hafa starfað hjá 

fleiri en einum skóla, eða eru jafnvel starfandi við tvo eða fleiri samtímis. Þeir finna ekki 

fyrir því að það sé mismunandi áherslur á milli þeirra heldur fá þér frjálsræði í kennslunni. 

„Ég er alveg eins kennari hvort sem ég er að kenna við tónlistarskóla A eða tónlistarskóla 

B“2, þetta lýsir því frjálsræði sem sem kennarar hafa.  

Búnaður sem þarf að vera til staðar fyrir gítarnám. 

Í gítarnámi er æskilegt að nemendur séu búnir að eignast þann búnað sem þarf til áður en 

námið hefst. Sá búnaður getur verið frá gerð gítarsins3, og allt að samskiptabók fyrir 

kennara og foreldra. Ef nemandi mætir ekki með það sem þarf í tíma getur það orðið til 

þess að framvinda námsins geti orðið hægari en ella. Hér verður farið yfir hvaða búnað 

skal hafa við námið og hvers vegna hann er mikilvægur. 

Gítar 
Þegar nemandi ætlar sér að hefja klassískt gítarnám þá þarf að passa upp á að hann sé með 

rétta gerð gítars. Til eru margar gerðir af gíturum og má þar helst nefna klassískur, 

rafmagnsgítar og stálstrengja kassagítar. Sá klassíski hentar börnum afar vel, hann er með 

nylon strengjum sem eru mýkri viðnáms en þeir gítarar sem eru með stálstrengjum. 

Nylonstrengirnir eru betri fyrir óreynda fingur sem ekki hafa fengið sigg á fingurgóma sem 

ver þá fyrir strengjunum.  

                                                
2 María 2017 
3 Til eru mismunandi gerðir gítara, klassískur, rafmagns og fleiri. 
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Klassíski gítarinn er ættaður frá Spáni og er sá gítar sem notast er við í dag, mótaður af 

spænka smiðnum Antonio de Torres Jurado um miðja nítjándu öldina. Torres á því stóran 

hlut í því hvernig gítarinn hefur þróast allt til dagsins í dag. 

Hægt er að fá gítara í mismunandi stærðum.4 Það þarf að vanda valið vel þegar ákveðið er 

hversu stór gítar barnið á að nota. Ef gítarinn er ekki í réttri stærð þá getur það hamlað 

framförum barnsins og erfiðara er að kenna því mikilvæg atriði líkt og hvernig skal sitja 

þegar leikið er á hann. Ef gítarinn er of stór á barnið einnig í erfiðleikum með að ná að 

spila í fyrstu stöðu gítarsins, þar sem það byrjar að læra fyrstu nóturnar.  

Það getur verið gott viðmið að hugsa sér að þegar barnið er fjögurra til sex ára noti það 1/4 

gítar, sex til níu ára notist við 1/2 gítar, níu til tólf notist við 3/4 gítar og eftir tólf ára 

aldurinn getur nemandinn farið að nota gítar í fullri stærð. Allt þetta fer samt eftir stærð 

barnsins og því er gott að fá fagmann til að ráðleggja sér við gítarkaup. 

Fótstig 
Þegar leikið er á klassískan gítar tíðkast setstaða sem gerir flytjandanum auðveldara með 

að spila. Annar fóturinn er látinn hvíla ofan á fótstigi sem hækkar hana upp. Gítarnum er 

tillt á fótinn sem er hærra uppi og hallar því á ská upp í loft. Hann verður stöðugur við 

þetta og eykst því frjálsræði flytjandans vegna þess að hann þarf ekki að hugsa um að hafa 

gítarinn stöðugan. Fótstigið gerir það að verkum að gítarinn hækkar upp. Flytjandinn getur 

því verið beinn í baki þegar hann spilar. Mikilvægt er að láta þá sem eru ný byrjaðir í námi 

læra að nota fótstig strax. Góð setstaða getur skipt sköpum í náminu því hún ýtir undir það 

að nemandinn geti æft sig lengur því honum mun líða betur í líkamanum. Ef rétt setstaða er 

ekki kennd strax frá byrjun er hætta á að nemandinn venji sig á ósiði sem erfitt er að laga. 

Það gæti líka komið aftan að honum í framtíðinni og verkir sem annars hefði verið hægt að 

fyrirbyggja með góðri setstöðu gætu látið að sér kveða.  

Til eru ýmsir staðgenglar fótstigs fyrir gítarleikara. Ekki hentar setstaðan öllum og því nýta 

þeir sér annarskonar stuðning. Til eru nokkrir gítarstuðningar (þýska. Gitarrenstütze). Einn 

af gítarstuðningum sem eru í boði, er stykki sem fest er á gítarinn á hliðina sem snýr í átt 

að læri flytjandans með sogskálum. Stykkið er hannað þannig að það legst ofan á læri 

gítarleikarans og tvær stangir fara upp að gítarnum frá sitthvorum endanum. Sú stöng sem 

er nær gítarhálsinum er hækkanleg og því er hægt að ákvarða hversu mikin halla 

                                                
4 Þær stærðir sem eru í boði eru 1/4, 2/4,  3/4 og 4/4 gítar. Börn þurfa að nota annaðhvort 1/4, 2/4 eða 3/4 
gítara því að gítar í fullri stærð er of stór fyrir þau. 
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gítarleikarinn vill fá á gítarinn. Þetta getur verið gott fyrir þá sem eru slæmir í baki. Gallinn 

við slíka gítarstuðninga er samt sem áður sá að gítarinn er ekki eins stöðugur og ef notað er 

við fótstig. Því er yfirleitt gott að láta þá sem eru stutt komnir í námi notast við fótstigið 

því þeir eiga nú þegar í nógu miklum vandræðum með að hafa gítarinn stöðugan.  

Nótna og gítarstatíf 
Í klassísku gítarnámi er venjan að nemandanum sé strax kennt að lesa nótur. Því er gott að 

þegar hann æfir sig heima hafi hann nótnastatíf til að hafa bækur og blöð á þegar hann æfir 

sig. Nótnastatíf hljálpar nemandanum að viðhalda æskilegri setstöðu því hægt er að stilla 

hæð þeirra. Nemandinn getur stillt nótnastatífið eftir sinni hæð og þarf því ekki að beygja 

eða teygja sig til að getað lesið nóturnar sínar. Það er gott fyrir nemandann að geta haft 

nóturnar sínar uppi við alla daga því þá þarf hann ekki að vera ávallt að taka nóturnar upp 

og pakka þeim niður í hvert skipti sem hann ætlar að æfa sig. Annarskonar statíf sem gott 

er að eiga, en þó ekki nauðsynlegt er gítarstatíf. Gítarstatífið getur ýtt undir það að 

nemandinn taki gítarinn oftar upp og æfi sig á hann. Nemandinn man frekar eftir því að 

æfa sig daglega ef hann sér gítarinn sinn á hverjum degi. Þetta getur einnig orðið til þess að 

nemandinn leiki sér að spila þó hann sé ekki endilega að æfa það sem honum var sett fyrir 

heima. Einnig þarf hann ekki að taka gítarinn upp og pakka honum niður í hvert skipti sem 

hann æfir sig líkt og nótunum. Það getur tekið drjúgan tíma af æfingunum að taka upp 

gítarinn og nótur miðað við æfingartímann sem er ekki ýkja langur á þessu stigi námsins. 

Annar búnaður 
Það getur verið gott að hafa fleiri tæki og tól í gítarnáminu heldur en áður var nefnt. Sá 

búnaður er þó ekki nauðsynlegur, eða hægt að komast af án til að byrja með en eftir að 

líður á grunnstigið væri gott að eignast hann.  

Tæktmælir er búnaður sem nemandi gæti þurft að æfa sig með þegar hann undirbýr 

grunnprófið. Takmælirinn gerir það að verkum að nemandinn æfir sig í að halda sama 

hraða út verkið eða æfinguna sem hann spilar. Hann getur líka hjálpað nemandanum að 

átta sig á ólíkum nótnagildum.  

Stillitæki getur verið kærkomið fyrir þá sem eru komnir stutt í námi. Nemendur hafa alla 

að jafna ekki hlotið þá þjálfun að stilla hljóðfærið eftir eyra. En til þess að stillitækið nýtist 

nemandanum þarf hann að þekkja þá tóna sem gítarinn er stilltur eftir, í byrjun náms gerir 

hann það ekki. Því er stillitækið ekki nauðsyn í byrjun náms og þarf kennarinn að aðstoða 

nemandann í hverjum gítartíma að halda gítarnum í réttri stillingu.  
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Þegar nemandinn æfir sig heima þarf hann að getað æft sig við góðar aðstæður. Þar sem 

klassískir gítarleikarar sitja við æfingar þá þarf nemandinn að getað haft eitthvað til að sitja 

á heima fyrir sem er í góðri hæð fyrir hann. Stólar í eðlilegri stærð geta verið of háir fyrir 

unga nemendur og því þarf annað hvort að finna minni stól eða finna eitthvað til að láta 

fætur nemandans hvíla á sem gerir honum kleyft að sitja í þeirri stöðu sem klassískum 

gítarleikurum hentar best. Einnig getur verið gott að nemandinn eigi einhverskonar 

samskiptabók þar sem kennarinn getur skrifað hvað nemandinn á að æfa heima og aðrar 

upplýsingar sem foreldrar þurfa að vita. 

Námsefni 

Til eru fjölmargar námsbækur sem hafa verið gerðar fyrir klassískan gítar á 

byrjendastigum. Bækurnar fara sumar hverjar mismunandi leiðir í hvernig skal byrja 

gítarnámið. Það virðist fara algerlega eftir kennaranum hverju sinni hvaða leið skal farið og 

er því engin leið réttari en önnur. Kennurum þykir gott að styðjast við bók en eiga það líka 

til að hafa ýmisskonar viðbótarefni við bókina sem þeir útbúa sjálfir eða finna annarstaðar 

frá. Kennarar hafa einnig verið að kenna tvær eða fleiri bækur samtímis vegna þess að 

engin bók er fullkomin. Það er gott fyrir unga nemendur sem þurfa góðan tíma til að ná 

byrjunar atriðum eins og fyrstu nótunum, geta slegið til skiptis með tveimur puttum hægri 

handar og ná að mynda tón, sem getur verið erfitt fyrir litla putta, að staldra lengur við 

byrjunaratriðin, þá er gott að hafa mikið efni sem gott er að sækja í fleiri en eina bók. Hér 

verður farið yfir þær bækur sem gítarkennararnir nefndu í viðtölunum og þær bækur sem 

flestir nefndu verður farið yfir fyrst.  

Yfirlit yfir algengt námsefni 
Gitarren och jag er sænsk bók og kom nýjasta útgáfan út árið 2016. Hún er góð bók fyrir 

þá sem eru að byrja í námi bæði vegna námsefnisins og vegna þess að hún er áhugaverð 

fyrir unga krakka vegna þess hve mikið af myndskreytingum eru í bókinni. Bókin byrjar að 

kenna þriðja streng gítarsins og fer þaðan markvisst yfir á annan og fyrsta streng gítarsins 

þegar að nemandinn hefur náð að tileinka sér nýjar nótur á nýjum strengjum. Eftir að búið 

er að kenna fyrstu þrjá strengina bætast við bassastrengirnir og síðar tvíröddun. Kostir þess 

að kenna Gitarren och jag er sá að þegar koma nýjir hlutir líkt og nótur þá er allt annað 
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einfaldað á meðan að nemandinn er að tileinka sér það nýja. Með því er reynt að 

fyrirbyggja það að nemandinn lendi á vegg sem honum þykir erfitt að klífa yfir.5 

Fyrstu gítartónarnir er kennslubók ætluð byrjendum eftir Eyþór Þorláksson. Eyþór fæddist 

árið 1930 og er einn af fyrstu gítarkennurum landsins. Fyrstu gítartónarnir byrja að kenna 

nóturnar á fyrsta streng, fer svo yfir á annan streng og svo framvegis yfir alla sex strengi 

gítarsins í fyrstu stöðu hans. Þegar nemandinn er búinn að læra nóturnar á strengjum eitt til 

þrjú í fyrstu stöðu þá byrjar bókin að kenna tvíröddun.6 Tvíröddun getur verið erfið 

hindrun fyrir byrjendur í gítarnámi því að nemandinn þarf að vera búinn að þjálfa bæði 

hægri og vinstri hendi nógu mikið til þess að hann geti spilað tvær nótur samtímis. Fyrir 

unga nemendur reynist þetta sérstaklega erfitt en þeir sem eru fljótir að tileinka sér 

tæknilega hluti geta farið í gegnum tvíröddunina með æfingu. Ef gítarkennari ákveður að 

kenna Fyrstu gítartónana þarf hann að hafa í huga að hafa viðbótarefni eða aðra gítarbók 

samhliða henni fyrir þá sem þurfa lengri tíma til að tileinka sér tækni vegna hve erfið hún 

verður fljótt. Eftir að nemandinn klárar Fyrstu gítartónana getur hann haldið áfram að læra 

í bókum eftir Eyþór. Hann gaf út Gítarkennslu bók eitt og tvö, Gítarstund eitt, tvö, þrjú og 

Folk songs from all over sem allar henta námi á grunnstigi. 

Gítar-leikur eftir Þorvald Má Guðmundsson inniheldur tvær bækur fyrir stutt komna í 

gítarnáminu. Fyrri bókin kom út árið 2014 og er ætluð byrjendum. Í byrjun bókarinnar fer 

Þorvaldur yfir atriði eins og hvernig skuli sitja með gítarinn, hvernig skuli stilla hann, 

handstöður og fleiri atriði sem nýtast byrjendum í gítarnámi. Bókin hentar ungum 

nemendum einkar vel vegna þess hve nóturnar eru skrifaðar í stóru letri og eru því 

auðsjáanlegar fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í nótnalestri. Einnig gera 

myndskreytingar bókina áhugaverða og eru mikið af myndum lýsandi fyrir lögin sem 

krakkarnir læra.  Bókin byrjar að kenna nemendum nóturnar á þriðja streng. Næst kemur 

strengur tvö og svo strengur eitt, allir strengir eru kenndir til að byrja með í fyrstu stöðu 

gítarsins. Byrjendabókin í Gítar-leik svipar að mörgu leiti til sænsku bókarinnar Gitarren 

och jag sem er vinsæl kennslubók hér á landi fyrir byrjendur. Báðar bækur byrja á þriðja 

streng, vinna sig að fyrsta og byrja að bæta við einstaka bassatónum.7 Seinni bókin, Gítar-

leikur tvíröddun, er framhald af fyrri bókinni. Þar byrjar nemandinn að læra að spila tvær 

raddir samtímis. Fyrir marga getur verið snúið að spila tvær raddir samtímis vegna þess að 

                                                
5 Hans-Olof Sandqvist. Gitarren och jag 1, 1-52 
6 Eyþór Þorláksson. Fyrstu gítartónarnir, 7-43 
7 Þorvaldur Már Guðmundsson. Gítar-leikur byrjendabók, 1-35 
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þeir hafa ekki hlotið nægilegan styrk í fingurnar og margir hafa ekki þjálfað handstöður 

sínar nægilega vel til að getað spilað fleri en eina nótu. Ef það vantar upp á handstöður þá 

fara fingurnir sem eiga að spila nótuna að rekast í aðra strengi. Það getur orðið til þess að 

ekki allar nótur sem eiga að hljóma heyrast. Því er gott að Þorvaldur hafi látið 

byrjendabókina og tvíröddunina vera í sitthvorri bókinni svo að nemandinn kynnist ekki 

tvíröddun fyrr en að kennarinn telur hann vera tilbúinn til þess.8 

Gítarleikur eftir Símon H. Ívarsson kom út árið 2001. Hún er ætluð byrjendum í gítarleik 

því hún byrjar að fara yfir grunnþætti gítarsins. Nemandinn lærir fyrst að leika grunntónana 

í fyrstu stöðu og síðar kynnist nemandinn að leika í annari stöðu gítarsins. Bókin byrjar á 

einradda lögum en þegar líður á bókina koma í ljós tvíradda lög. Símon fer þá leið að 

byggja bókina sína upp þannig að innan um lögin, sem eru þjóðlög úr ýmsum áttum en þá 

með áherslu á Íslensk, lærir nemandinn að semja sín eigin lög og að spila eftir eyra. 

Einfaldir hljómar eru kenndir og nemandinn lærir að spila undirleik.9 

Bridges er bók sem er búinn til af The Royal Conservatory Music Development Program í 

Kanada. Bókin byrjar á undirbúnings bók þar sem nemandinn lærir nótur og aðra 

grunnþætti til að getað spilað á gítar. Eftir undirbúninginn eru svo ellefu bækur sem koma 

þar á eftir. Bækurnar þyngjast eftir því hærra númer sem þær fá og eru þær frá byrjun náms 

og upp að framhaldsstigi. Efni bókanna er vel valið og fær nemandinn tíma til að ná þeim 

tæknilegu atriðum sem farið er yfir áður en farið er í næsta efni. Kennarinn sjálfur þarf 

ekki að hugsa mikið út í það hvenær rétti tíminn er að kenna einhverjar ákveðnar 

tækniæfingar eða lög því allt þetta kemur fram í bókinni sjálfri og er raðað upp eftir því.10 

Áhugi 

Áhugi nemanda á námsefni í gítarnámi er mismikill líkt og í öðrum námsgreinum og 

áhugamálum. Sumir byrja námið með mikinn áhuga fyrir hljóðfærinu og hafa því einhverja 

hugmynd um hvernig gítarinn er, á meðan að aðrir fara í gítarnám án þess að vita hvernig 

það er upp byggt og hvað þeir eru að fara út í. Á Íslandi eru tvær gítarnámskrár til staðar. 

Önnur hetir Gítar og harpa sem kom út árið 2002 fyrir klassískt nám og hinsvegar 

Rafgítars námskrá sem er undir þeirri rytmísku.  

                                                
8 Þorvaldur Már Guðmundsson. Gítar-leikur tvíröddun, 1-52 
9 Morgunblaðið 2001 
10 Albert 2017 
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Vandinn er sá að nemandi sem ætlar sér í gítarnám og skráir sig í það sem heitir gítar veit 

ekki alltaf að hann er að skrá sig í klassískt nám því það er fátt sem bendir til þess í titli 

námsbrautarinnar. Gítarinn er vinsælt hljóðfæri og má sjá hann í mörgum tónlistarstefnum. 

Þær stefnur sem hafa verið mikið áberandi í þó nokkurn tíma eru poppið og rokkið og  þar 

er gítarinn áberandi. Ungir krakkar sjá spilað á hann og hafa því jafnvel fyrirfram ákveðna 

hugmynd um hvernig skal leikið á hann. Sumir skrá sig í námið vegna þess að þeir vilja 

vera eins og einhver sem þeir sáu í sjónvarpinu, fyrir þá nemendur getur verið vonbrigði 

þegar þeir átta sig á því að þeir séu ekki að fara að læra það sem þeir lögðu upp með frá 

byrjun. Fyrir þann nemanda getur það dregið úr áhuga hans fyrir gítarnum ef hann fær ekki 

að læra það sem hann hefur áhuga á og orðið til þess að hann hætti í námi. 

Klassískt gítarnám getur verið að mörgu leyti opið hvað þetta varðar og er það undir 

kennaranum komið hvaða námsefni hann velur fyrir nemandann. Með þessu móti getur 

kerfið virkað fyrir viðkomandi nemanda. Hins vegar er uppi önnur staða þegar hann á að 

fara að taka áfangapróf. Grunnpróf (fyrsta stig í áfangaprófakerfinu) í klassískum gítar er 

byggt upp þannig að nemandinn leikur þrjú ólík verk, tónstiga og brotna hljóma, 

óundirbúinn nótnalestur og að lokum er valþáttur. Í valinu getur nemandinn farið á sitt 

áhugasvið og valið útfrá því sem honum þykir skemmtilegt og áhugavert. Í aðalnámskrá 

tónlistarskólanna kemur fram að: 

Á grunnprófi er nemanda gefinn kostur á að velja eitt eftirtalinna viðfangsefna: a) Nemandi 

spinni út frá gefnu upphafi, einföldu hljómferli eða lagi. Nemandi getur valið hvort hann 

spinnur með eða án undirleiks og er miðað við að hann hafi haft tækifæri til að undirbúa 

þennan prófþátt. b) Nemandi flytji frumsamið verk eða eigin útsetningu. Þess er ekki krafist 

að nemandinn hafi skráð verkið. Heimilt er að leika frumsamið samleiksverk, að því tilskildu 

að höfundur gegni þar lykilhlutverki. c) Nemandi hljómsetji stutta laglínu. Þetta á við um þá 

nemendur sem geta leikið hljóma á hljóðfæri sín. d) Nemandi leiki stutt alþýðulag eða 

þjóðlag sem hann hefur lært eftir eyra. Miðað er við að tónsvið lagsins sé í samræmi við getu 

nemanda og námsstig og að lagið sé flutt einradda, með eða án undirleiks. Söngnemendum er 

þó skylt að flytja lagið án undirleiks. 

Í þremur ólíkum verkum þarf nemandinn að spila verk sem eru úr mismunandi tímabilum, 

stefnum, með annari tækni eða að einhverju leiti frábrugðin hinum.11 En mætti leyfa 

nemanda sem áhugasviðið liggur í því að spila hljóma undir lög að gera það á prófi í 

klassískum gítarleik ef lagið er sambærilega erfitt tæknilega og þau sem er miðað við í 

námskránni ? Ef svo er þá er búið að fara út fyrir þá klassísku námskrá sem gítarinn fer 

                                                
11 Aðalnámskrá tónlistarskólanna. Almennur hluti, 37 og 43 
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eftir. Þá vaknar spurning hvort það sé kominn tími til að fjölga leiðum sem nemendur geta 

farið í námi með því að bæta við blandaðri námskrá eða námsleið fyrir hljóðfærið. Það gæti 

stuðlað að því að fleiri myndu haldast í námi og tónlistarskólar væru að þjóna stærri hóp 

þjóðfélagsins.   

Einnig þarf að gæta þess að halda áhuga hjá nemanda sem kemur inn í námið með áhuga 

fyrir klassískri tónlist. Áhugi hans getur dofnað rétt eins og hjá öðrum, því má ekki 

gleyma.  

Gítarkennarar hafa farið ólíkar leiðir í kennslu sinni og er það vegna þess hve ólíkir 

nemendur eru. Ekki er hægt að ganga út frá því að einhver ákveðin leið virki fyrir alla. Ein 

af leiðunum er að láta nemandann hafa mikið af námsefni. Hann fer því yfir fjölbreytt efni 

og þarf ekki alltaf að vera að æfa það sama. Með þessu getur æfingartíminn einnig lengst 

því þegar að nemandinn verður þreyttur á því að æfa eitthvað ákveðið lag þá fer hann yfir í 

næsta í stað þess að hætta að æfa sig. Með því að hafa mörg lög til að æfa sig æfir 

nemandinn einnig nótnalesturinn betur í leiðinni. Það er einnig mælst með því í 

námskránni að nemandi hafi farið yfir viðeigandi mörg verk áður en hann tekur próf. 

Önnur leið er að láta nemandann finna fyrir því að með æfingunum sé að nást einhver 

árangur.12 Það er hægt að gera með því að hrósa honum þegar gengur vel og segja við hann 

hluti eins og „flott hjá þér ! þetta gastu ekki í byrjun skólaársins“. Til þess að nemandi nái 

árangri þá þarf hann að æfa sig heima og þurfa foreldrar að taka virkan þátt í því að fá 

nemandann til að gera það. Það að tala jákvætt um verkefnin sem kennarinn ætlar að setja 

nemendum fyrir getur haft góð áhrif á áhuga nemanda.13 Kennarinn getur spilað fyrir og 

með nemendum verkefnið og reynt að hafa gaman með honum þegar spilað er. Eins er 

hægt að útskýra fyrir nemandanum að verkefnin sem kennarinn velur fyrir nemandann sé 

ekki af ástæðilausu. Kennarinn velur efni sem hefur reynst vel fyrir kennara og nemendur í 

gegnum tíðina. Til viðbótar við efnið sem kennarinn velur er hægt að leyfa nemandanum 

að koma með hugmyndir af öðru efni með til samhliðar, við þetta eykst áhugi hans á 

náminu.14 Ef nemandinn hefur mikinn áhuga á efninu sem hann er að æfa aukast líkurnar á 

árangri. Flestir þekkja það að finna fyrir því að það sé einfaldara að æfa sig þegar gaman er 

og getur það leitt til lengri æfingartíma. Ef kennari finnur fyrir því að áhugi nemanda er að 

dofna getur verið gott að skipta um námsefni.15 Námsefnið er ef til vill ekki að henta fyrir 

                                                
12 Albert 2017, María 2017 
13 Jón 2017 
14 Sigrún 2017 
15 María 2017 
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nemandann og finnur hann ekki tengingu við það. Ekki þarf endilega að skipta um 

tónlistarstefnu þegar skipt er um námsefni heldur getur kennarinn látið nemandann fá 

samskonar efni með öðrum áherslum eins og látið hann hafa léttari lög eða skipt um bók 

sem nemandanum þykir áhugaverðari. Eitt af efninu sem hægt er að skipta yfir í eru lög 

sem allir þekkja og eru vinsæl, eins er hægt að láta nemendur spila kvikmyndatónlist eins 

og Disney lög eða annað sem gæti farið inn á áhugasvið nemandans. Einnig er hægt að 

nota þá aðferð við að auka áhuga með því að tengja tónlistina við sjónrænt efni.16 Það er 

hægt að gera með því að sýna nemandanum myndir, myndbönd og annað sem tengist 

verkinu sem hann er að æfa. Eins er hægt að hafa það sjónræna til staðar á meðan 

nemandinn æfir sig og geta myndbönd sem eru til dæmis með einhverjum hljóðum eins og 

út náttúrunni hjálpað nemandanum að mynda þá stemmingu sem leitast er af í verkinu. Líkt 

og áður sagði þá er engin ein aðferð til að auka áhuga nemanda heldur fer það eftir 

hverjum einstakling fyrir sig, en hægt er að blanda öllum þessum aðferðum saman og nota 

samtímis því engin þeirra hindrar virkni hinnar.  

Ef áhugi nemanda verður minni á klassík er hægt að skipta um námsefni og fara að kenna 

til að mynda popp lög en nota tækni klassísku hefðarinnar. Sem dæmi má nefna að hægt er 

að láta nemendur spila lög undir söng en þjálfa um leið plokk tækni hægri handarinnar, 

þannig er hægt að koma að einhverjum af hundrað og tuttugu æfingum í brotnum hljómum 

eftir ítalska gítarleikarann Mauro Giuliani sem dæmi má nefna.  

Gítarkennurum sem rætt var við finnst sífellt erfiðara með árunum að keppa um áhuga 

nemanda. Nemendur, þá aðallega ungir krakkar, eru oft á tíðum í fleiri tómstundum og 

námi en tónlistarnáminu. Það getur orðið til þess að þeir hafa skemmri tíma til að æfa sig 

heima og eru oft þreytt eftir langan skóladag og eftir að hafa farið á til dæmis íþróttaæfingu 

eftir hann. Það sem íþróttirnar hafa fram yfir gítarnámið eins og það er í dag er hversu 

félagslegt það er. Krakkar eru að að æfa með vinum sínum eða eignast nýja félaga á 

æfingum og hafa þau gaman af því að vera saman löngum stundum og ná árangrinum sem 

þau stefna að með hvoru öðru. Í gítarnáminu er nemandinn einn með kennara sem eru 

aðstæður sem hann er ekki vanur í fyrstu. Í gegnum alla hans skólagöngu og í tómstundum 

hefur hann ávallt verið í hópi með öðrum nemendum og því þarf gítarkennarinn að ná til 

hans og reyna að láta nemandann finna fyrir því að þeir séu félagar. Það hefur verið prófað 

að hópa nemendum saman í hópa og kenna tveimur til þremur samtímis. Sú aðferð hefur 

sína kosti og galla. Það sem er hvað mest jákvætt við það er að nemendurnir eru að upplifa 

                                                
16 Albert 2017 
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gítarnámið sem félagslegan grundvöll. Þeir geta jafnvel ýtt undir það að samnemendur 

sínir komi vel undirbúnir í tíma því þeir vilja ekki valda hvorum öðrum vonbrigðum. 

Gallarnir geta verið þeir að ef einhver nemandi er fljótari að ná hlutunum en hinir þá er 

verið að hægja á framferli hans að óþörfu. Sá sem dregst svo aftur úr er þá kannski ekki að 

fá nægilega mikinn tíma til að ná hlutunum og er því komin pressa á hann að verða betri. 

Ef kennt er þremur samtímis hefur verið talað um að sá sem lendir í miðjunni fái því 

minnst út úr kennslunni. Mikill tími fer í að sinna þeim hægasta og einnig í að finna efni 

fyrir þann hraðasta. Sá sem er í miðjunni eltist oftast nær þann sem er styðst kominn og er 

því einnig verið að hamla framgöngu hans.17 Þetta kerfi hefur því ekki náð að velta 

einkatímum úr sessi. Þá er spurning hvort hægt sé að finna aðrar leiðir við kennslu 

byrjenda en við það þyrfti að rannsaka gaumgæfilega og er það efni í aðra ritgerð.  

                                                
17 Jón 2017 
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Lokaorð  

Gítarkennarar á Íslandi hafa að mestu leyti frjálsar hendur um það hvernig þeir skipuleggja 
kennslu sína. Það á einnig við um vinnutíma þeirra en skipulag hans er í raun 
samkomulagsatriði milli kennara og foreldra. Það getur verið snúið fyrir kennaran að finna 
tíma með nemendum sínum sem hentar fyrir alla því tíminn þarf bæði að vera góður fyrir 
nemandann og kennaran og jafnvel líka fyrir foreldrana sem þurfa oft á tíðum að skutla og 
sækja í tímana.  

Viðmælendur voru allir sammála um það að til að kennslan fari sem skilvirkast fram þá 
þurfi ákveðinn búnað til að styðja við hana og var ágætis samhljómur um það hjá þeim 
hvaða búnaður hentaði best. Um það var fjallað fyrr í þessari ritgerð. Allir kennaranna 
notast við einhverjar kennslubækur og fer það eftir innihaldi þeirra hvort notuð er ein eða 
tvær samtímis. Sumar bækur eiga það til að fara óþarflega geyst fyrir nemandann og því 
þarf að nota aðra bók samhliða sem og annað viðbótarefni sem kennarar notast við líkt og 
þekkt sönglög, kvikmyndatónlist eða eitthvað af því ótalmörgu sem í boði er. Það kemur 
fram í viðtölunum að gítarnámið er að mörgu leyti mjög opið hvað varðar verkefnaval. 

Annað virðist þó vera uppi á teningnum þegar kemur að áfangaprófum. Í grunnprófi þarf 
nemandi að leika þrjú ólík verk en ekkert segir til um í hvaða stíl verkefnin eiga að vera. 
Þrátt fyrir það fylgja kennarar yfirleitt ákveðnum hefðum við verkefnaval á prófum 
nemenda sinna. Fyrir þá nemendur sem finna sig hvorki í klassísku né rytmísku 
námskránni er spurning hversu opið verkefnavalið sé, geta þeir spilað þau lög sem þeim 
þykir áhugaverð á prófi eða þyrfti að finna nýjar leiðir fyrir þá nemendur til að þeir geti 
tekið áfangapróf.  

Til eru margar leiðir til að viðhalda áhuga nemenda á náminu. Engin ein leið er réttari en 
önnur, enda var enginn kennari sem kom með eitthverja eina leið sem þeir sjálfir notast við 
heldur komu nokkrar leiðir fram hjá öllum. Allir voru sammála um að þær leiðir sem þyrfti 
að fara færi eftir hverjum einstaklingi fyrir sig. Það kom fram í viðtölunum að 
gítarkennurum þykir sífellt erfiðara að berjast um áhuga nemandans og helst það í hendur 
við að erfiðara sé að finna tíma með nemendum til gítartíma en áður. Börn nú til dags eru 
oft á tíðum í ýmsum tómstundum fyrir utan grunnskólanámið. Kennurum finnst gítarnámið 
oft lenda undir íþróttunum hjá sumum nemendum sem stunda bæði. Þá vakna upp 
spurningar eins og hvort það sé hægt að breyta einhverju í gítarnáminu og jafnvel öllu 
tónlistarnámi á grunnstigum, þar sem baráttan um áhugasvið nemandans liggur líklega ekki 
aðeins hjá gítarnum, svo nemendum þyki tónlistarmálið áhugaverðara. Það sem íþróttirnar 
hafa oft fram yfir gítarnámið er félagslegi þátturinn þar sem gítartímar fara að mestu fram í 
einkatímum en í íþróttunum ertu að æfa með öðrum krökkum. Ekki þykir hafa tekist vel að 
hafa tvo eða fleiri saman í gítarnáminu samkvæmt reynslu viðmælenda.  
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Ýmis konar samspil og samspilshópar getur verið góð leið til að mæta félagslegri þörf 
nemenda en margir kennara leggja áherslu á það í skipulagi kennslu sinnar. 

Mikilvægt er að leita leiða til að örva áhuga nemenda í tónlistarnámi og finna farveg til að 
ná þeim markmiðum og gæti það verið næsta skref í kjölfar þessarar ritgerðar. 
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