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Útdráttur 

Shirley Givens (1930-2018) var ástsæll fiðlukennari.  Hún leiðbeindi nemendum á 

öllum aldri en hafði mestan áhuga á að kenna ungum börnum.  Henni þótti vanta 

kennsluaðferð og námsefni sem höfðaði sérstaklega til þeirra og þróaði því The 

Givens Method of Teaching meðfram kennslunni.  Útfrá þeirri aðferð urðu svo til 

fjórar bókaraðir sem hún kallaði Adventures in Violinland, eða Ævintýri í Fiðlulandi.  

Fyrsta bókaröðin hefur nú verið þýdd yfir á íslensku og staðfærð af fyrrum nemanda 

Givens, Margréti Kristjánsdóttur, með aðstoð Sigríðar Pálmadóttur móður hennar.  Í 

þessari ritgerð verður fjallað um námsefnið og einstaka nálgun Givens.  Farið verður 

ítarlega í fyrstu bókaröðina en stiklað á stóru varðandi hinar þrjár.  Að lokum eru 

bækurnar bornar saman við kröfur aðalnámsskrár tónlistarskólanna um getu að loknu 

grunnstigi.  Umfjöllun mína á námsefninu byggi ég á ítarlegri greiningu á inntaki þess 

sem og samtölum mínum við Margréti og Sigríði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract 

Shirley Givens (1930-2018) was a beloved violin teacher.  She had students of all 

ages but was especially dedicated to teaching young children.  She wanted to provide 

them with appropriate teaching material that would spark their interest and developed 

The Givens Method of Teaching.  From that method she wrote a series of four books 

that she called Adventures in Violinland.  The first book has now been translated to 

Icelandic and adapted by a former student of Givens, Margrét Kristjánsdóttir, with the 

help of her mother Sigríður Pálmadóttir.  In this essay I explore the Givens method 

and her books, focusing predominantly on the first book of the series.  The books are 

viewed in relation to the Icelandic National Curriculum of Music Education.  The 

essay is built mostly on my interveiws with Margrét and Sigríður as well as my own 

reflections on the books. 
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Inngangur 

Hljóðfærakennsla hefur breyst töluvert í gegnum tíðina og ýmsar aðferðir notið 

vinsælda.  Lengi vel þótti eðlilegt að hljóðfærakennarinn væri strangur og að mikill 

agi ríkti í tímum.  Í dag eru líklega flestir sammála um að hljóðfæranám eigi að vera 

nemandanum til ánægju, honum eigi að líða vel í tímum og að kennarinn skuli vera 

hvetjandi á jákvæðan hátt.  Í dag er mikil áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám en 

nemendur eru eins mismunandi og þeir eru margir.  Svo að ofangreindir þættir séu 

ríkjandi í kennslu er mikilvægt að kennarinn velji kennsluaðferðir og námsefni við 

hæfi hvers nemanda fyrir sig.  Námsefni er mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi og bent 

hefur verið á að námsbækur séu stýrandi og hafi mikil áhrif í kennslu.1  Þegar kenna á 

börnum skiptir því máli að námsefnið sem notað er höfði til þeirra og vekji áhuga á 

sama tíma og það miði við ýtrustu kröfur í spilamennsku.   

Í þessari ritgerð verður fjallað um námsefni í fiðluleik eftir Shirley Givens sem 

skrifaði bókaraðir sínar, Ævintýri í Fiðlulandi, útfrá sjónarhóli barnsins og tókst 

þannig að samflétta skemmtun og mikilvægan lærdóm á einstakan hátt.  Margrét 

Kristjánsdóttir fiðluleikari og kennari lærði hjá Shirley Givens og hefur nú, ásamt 

móður sinni Sigríði Pálmadóttur, þýtt yfir á íslensku og staðfært fyrstu bókaröðina.  

Umfjöllun mína um námsefnið byggi ég á ítarlegri greiningu á inntaki þess sem og 

samtölum mínum við Margréti og Sigríði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1	Aldís Yngvadóttir. „Einstaklingsmiðað námsefni.“ Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun., (apríl 

2008): sótt 9.maí 2019 á  http://netla.hi.is/greinar/2008/001/index.htm 
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Nám og kennsla í tónlist 

Á 20.öld urðu miklar framfarir á sviði tónlistarkennslu.  Nýjar stefnur og aðferðir í 

tónlistaruppeldi komu fram sem áttu eftir að hafa mikil áhrif í framtíðinni, m.a. á 

hugmyndir Shirley Givens sem fjallað verður um á eftir.  

Svissneski tónlistarkennarinn Emil Jaques-Dalcroze (1865-1950) hélt því fram 

að tónlistarkennslu ætti að byggja upp þríþætt með hreyfingu, heyrnarþjálfun og 

spuna.  Nemendur læra þannig að skapa með rödd, hreyfingu og hljóðfæri.  Dalcroze 

lagði áherslu á markvissa heyrnarþjálfun útfrá svokölluðu solfège-kerfi.  Þá eru 

latnesku nótnaheitin ekki notuð heldur eingöngu heitin do re mi fa so la si þar sem do 

er alltaf nótan c.  Ungverska tónskáldið Zoltán Kodály (1882-1967) var með svipaðar 

hugmyndir.  Hann trúði því að allir ættu erindi við tónlistina og taldi tónlistarnám vera 

mikilvægan þátt í uppeldi barna.  Kodály vann í upphafi útfrá þjóðlögum og 

heyrnarþjálfun þeim tengdum og notaði svokallað tonika-do kerfi.  Þar eru söngheitin 

do re mí fa so la tí notuð, do er hreyfanlegt og alltaf grunntónn í dúr.  Hann notaði 

síðan táknmál eða handamerki þar sem staða handleggsins hækkar og lækkar með 

tónunum.2   Handamerkin virka þannig sem líkamleg tjáning tónstigans.  Staða 

handarinnar er lýsandi fyrir hlutverk tónanna í tónstiganum, hvort þeir tilheyri 

þríhljómnum do-mi-so-(do’) eða hafi leiðandi hlutverk eins og re, fa, la og ti.  Auk 

þess er frá upphafi notað svo nefnt taktmál þar sem ákveðnar hljóðlíkingar (ta, ti-tí, 

ta-a og svo framvegis) eru notaðar til að þjálfa hryn.3  Farið verður nánar í það síðar í 

ritgerðinni en Shirley Givens tileinkaði sér þessa nálgun mjög í sinni kennslu.  Annar 

áhrifavaldur var þýska tónskáldið Carl Orff (1895-1982) en hann lagði mikla áherslu 

á samþættingu talraddar, söngs, hljóðfæraleiks, hreyfingar og spuna.  Í kennslu notaði 

hann gjarnan alls kyns slagverkshljóðfæri en einnig blokkflautur og strengjahljóðfæri.  

Hrynþjálfun tengdi hann oft hrynjandi í talmáli og notaði ljóð og texta til þess að æfa 

takt.4   Í bókaröðum Givens er mikið um lagatexta en það er einmitt þannig sem hún 

vinnur í upphafi náms.  

Ekki er hægt að fjalla um stefnur í tónlistaruppeldi, hvað þá í fiðlunámi, án 

þess að minnast á Shinichi Suzuki (1898-1998).  Kennsluaðferð hans, sem hefur verið 

nefnd móðurmálsaðferðin, er gífurlega vinsæl bæði erlendis og hér á Íslandi.  

																																																								
2	Sigríður	Pálmadóttir,	Tónlist	í	leikskóla.	(Reykjavík:	Mál	og	menning,	2010),	bls.	35.	
3	Givens,	Shirley.	Ævintýri	í	Fiðlulandi,	hefti	2A.	(Reykjavík:	Fiðluland,	2016),	bls.	6a.	
4	Sigríður	Pálmadóttir,	Tónlist	í	leikskóla,	bls.	37.	
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Upphaflega var hún notuð í fiðlu- og sellókennslu en hefur verið yfirfærð á fleiri 

hljóðfæri, að söngrödd meðtalinni.  Suzuki trúði því að börn gætu lært tónlist á sama 

hátt og þau læra að tala, með því að hlusta og herma eftir.  Fyrstu árin fer námið því 

allt fram eftir eyra.  Hann vildi að börn byrjuðu að læra á hljóðfæri fyrr en áður hafði 

tíðkast, jafnvel aðeins þriggja ára gömul.5  Þegar börn eru ung eru þau laus við stífni 

og auðveldara að móta rétta spilastöðu og leiðrétta villur.6  Foreldrar eru virkir 

þáttakendur í Suzuki tónlistarnámi barnanna, koma með í tíma og bera ábyrgð á 

daglegum hlustunar- og æfingatíma þeirra heima við. Þegar börnin sinna hlustun 

heima við þarf kennarinn ekki að kenna þeim verkin í tíma.  Þá þekkja þau verkin og 

vita vel ef þau spila rangan hryn eða vitlausa nótu.  Kennarinn getur því einbeitt sér að 

tónmyndun, uppbyggingu góðrar tækni og réttri líkamsbeytingu nemandans.7  

Námsefni fyrir fiðlukennslu 

Ýmsar kennsluaðferðir hafa verið notaðar í gegnum tíðina og kerfi búin til með 

bókum fyrir fiðlunemendur.  Áherslurnar geta verið mismunandi og þó farið sé ólíkar 

leiðir má segja að markmiðið alltaf það sama, að ala upp sjálfsörugga, tónelska 

fiðluleikara sem búa yfir góðri spilatækni.  Námsefni sem hefur verið vinsælt hér á 

landi eru t.d. bækurnar úr The Doflein Method flokknum eftir Elmu og Erich Doflein, 

The Belwin String Builder eftir Samuel Applebaum, Fyrstu fiðlugripin og lögin eftir 

Gígju Jóhannsdóttur, Violin ABC eftir Gésa Zilvay, Fiddle Time bækurnar eftir Kathy 

og David Blackwell og að sjálfsögðu Suzuki bækurnar eftir Shinichi Suzuki.8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
5	Sigríður	Pálmadóttir,	Tónlist	í	leikskóla,	bls.	38.	
6	Kristinn	Örn	Kristinsson,	Suzuki	tónlistaruppeldi.	(Reykjavík:	úgefin	af	höfundi,	1998),	bls.	87.	
7	Kristinn	Örn	Kristinsson,	Suzuki	tónlistaruppeldi,	bls.	89.	
8	Menntamálaráðuneytið.,	Aðalnámskrá	tónlistarskólanna:	strokhljóðfæri,	(Reykjavík:				
Menntamálaráðuneytið,	2001),	bls.	13.	
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Shirley Givens og hennar nálgun 

Sirley Givens fæddist árið 1930 í Canton í Ohio fylki í Bandaríkjunum.  Segja má að 

hún hafi á margan hátt verið undrabarn.  Þegar hún var aðeins 5 ára gömul vann hún 

hæfileikakeppni og fékk í kjölfarið kvikmyndaprufur í Hollywood.  Hún fluttist því 

ung frá heimabæ sínum og starfaði sem leikari um nokkurt skeið.  Undraverðir 

hæfileikar hennar sem fiðluleikari urðu þó til þess að henni var fljótlega veitt staða  

konsertmeistara í Barnasinfóníuhljómsveitinni í Hollywood.  Þegar Givens var 11 ára 

snéri hún aftur til Ohio þar sem hún þreytti frumraun sína sem einleikari með 

sinfóníuhljómsveit og spilaði fiðlukonsert eftir Mendelssohn.  

  Árið 1949 hóf Givens nám við Julliard skólann í New York.  Þar lærði hún 

undir handleiðslu nokkurra þekktustu fiðlukennara heims, Hans Letz, Dorothy Delay 

og Ivan Galamian.  Þrátt fyrir að vera frábær einleikari hafði hún sérstaka ástríðu fyrir 

því að kenna.  Eftir námið helgaði hún sig kennslunni og kenndi við Juilliard, Mannes 

College og Peabody Conservatory það sem eftir var ævinnar en hún lést þann 

10.janúar 2018.9  

Shirley Givens var mjög skapandi í öllu sem hún tók sér fyrir hendur.  Henni 

þótti vanta kennsluefni fyrir unga byrjendur og þróaði sína eigin kennsluaðferð The 

Givens Method for Teaching.  Það var út frá þeim kennsluháttum sem bækurnar 

Adventures in Violinland eða Ævintýri í Fiðlulandi, eins og þær heita á íslensku, urðu 

til.  Hver síða var eins og lausn við vandamálum sem hún sá nemendur sína lenda í og 

henni tókst á einstakan hátt að breyta öllu í leik.  Þannig lærðu nemendur hennar oft 

mikilvæga  grunntækni og ýmislegt sem gæti þótt tyrfið á skemmtilegan og skapandi 

máta, án þess jafnvel að taka eftir því.  Givens bjó yfir miklum myndlistarhæfileikum 

og nýtti sér þá við að myndskreyta bækurnar.  Þannig varð til ævintýraheimur þar sem 

tæknileg atriði eru oft sett fram sem karakterar í sögunni um Fiðluland.  

Givens sem kennari 

Margrét Kristjánsdóttir fiðluleikari var einn nemanda Shirley Givens.  Hún fluttist til 

New York tuttugu ára gömul en hún stundaði nám í fimm ár undir leiðsögn Givens 

við Mannes Gollege.  Margrét á góðar minningar frá þeim tíma og talar fallega um 

Givens.  Hún lýsir henni sem afar listrænni konu sem kenndi oft á leikrænan hátt og 

með miklum tilþrifum.  Hún var skemmtileg, hafði góða nærveru og var alltaf til 

																																																								
9	„Shirley	Givens“,	The	Juilliard	Journal,	febrúar	2018,	bls.	6.	
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staðar, enda kennslan henni mikilvæg og ávallt í forgangi.10  Eitt af því sem einkenndi 

kennsluhætti hennar var hve mikið hún talaði um liti og blæbrigði í spilamennsku. 

Annar fyrrum nemandi hennar, Elizabeth Fayette11, lýsir því sem svo:  

Það var alltaf litur og karakter - hver nóta hafði tilgang.  Hún spurði, hvaða sögu ertu 

að segja?  Hverjar eru persónurnar?  Hvaða sérðu fyrir þér hér? 12  (Þýðing höfundar) 

 

Givens lagði áherslu á að nemendur færu vel með æfingatímann sinn.  Hún var 

sjálf afar skipulögð í kennslunni og innrætti sömuleiðis nemendum sínum skipulögð 

vinnubrögð við æfingar. 13   Hún hvatti nemendur sína til að gera fleira en spila á 

fiðlu, heimsækja söfn, fara á leiksýningar og tónleika, lesa, skrifa og njóta lífsins.  Það 

átti aldrei að líta á tónlistina sem vinnu, heldur átti hún alltaf að veita 

hljóðfæraleikaranum gleði.  Það var í rauninni alveg einstakt hversu vel Givens náði 

til nemenda á öllum aldri.  Hún hafði sérstakt dálæti af að kenna ungum börnum en 

var með nemendur frá aldrinum 5 - 25 ára sem allir elskuðu hana.  Hún gaf alltaf frá 

sér sitt allra besta, það skipti engu máli hvort hún væri með barn í tíma að stíga sín 

fyrstu skref í Ævintýri í Fiðlulandi eða mastersnema að spila flókinn fiðlukonsert.14  

Margrét kynnist námsefninu 

Þegar Margrét sneri aftur til Íslands að loknu námi byrjaði hún strax að kenna.  Hún 

hafði kynnst bókunum Ævintýri í Fiðlulandi þegar hún lærði hjá Givens og notaði 

ýmislegt úr þeim við kennsluna.  Það var þó ekki fyrr en mörgum árum seinna sem 

hún tók af skarið og ákvað með aðstoð móður sinnar, Sigríðar Pálmadóttur, að þýða 

þá fyrstu yfir á íslensku.  Það var stórt og tímafrekt verkefni en útgáfa þess var styrkt 

af Starfsmenntunarsjóði FÍH.  Síðustu fimm árin hefur Margrét notað heftin með 

nemendum sínum í Landakotsskóla með góðum árangri.  Hún segir það besta við 

efnið vera hve skemmtilegt börnunum finnist það.  Þau eru ótrúlega fljót að læra 

söngtextana, finnst þeir oft sniðugir og persónur bókanna fyndnar.  Námsefnið leggur 

góðan grunn að tækni og réttri spilastöðu strax frá upphafi sem skiptir gríðarlega 
																																																								
10	Margrét	Kristjánsdóttir,	viðtal	tekið	af	Sigrúnu	Mary	McCormick	(22.febrúar	2019)	
11	Elizabeth	Fayette,	„A	Thourough	Education.“	The	Juilliard	Journal,	5	(febrúar	2018):	bls.	7.	
12	There was always color and character - every note needed purpose. She would ask, What story are  
you telling? Who are your characters? What scene are you thinking here?	
13	Margrét	Kristjánsdóttir	(22.febrúar	2019)	
14	Faidley, Elizabeth, „Remembering Violinist and Teacher Shirley Givens.“ Violinist, 22.febrúar 
2019.  
(https://www.violinist.com/blog/elizabethfaidley/20181/25628/) 
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miklu máli.  Kennsluefnið stendur vel eitt og sér en það má líka nota með öðru efni.  

Það hentar einnig vel í hópkennslu.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

																																																								
15	Margrét	Kristjánsdóttir	(22.febrúar	2019)	
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Ævintýri í Fiðlulandi 

Námsefnið samanstendur af fjórum bókaröðum 

þar sem hver röð inniheldur sex hefti.  

Bókaraðirnar eru í mismunandi litum, fyrsta 

rauð, önnur blá, þriðja gul og sú fjórða græn.  

Námsefnið allt er hannað til þess að spanna um 

það bil fyrstu fjögur árin í fiðlunámi.  Mikið af 

lögunum og æfingunum hefur Givens samið 

sjálf en hún notar einnig verk eftir þekkt 

tónskáld.  Hér á eftir verður farið ítarlega yfir 

fyrstu bókaröðina, þá rauðu, en stiklað á stóru 

varðandi seinni þrjár.  Í fyrstu bókinni eru sex 

hefti en hún er jafnframt sú eina sem búið er að 

þýða í heild sinni yfir á íslensku.   

Eitt af því sem er sérstakt við heftin er 

að blöðin má auðveldlega taka úr þeim.  Hugmyndin á bak við það er að hver 

nemandi hafi sína eigin lausablaðamöppu sem hann safni blöðunum í.  Kennarinn ber 

ábyrgð á bókinni og tekur eitt og eitt blað út fyrir nemendann.  Þetta veitir 

kennaranum frelsi til þess að vera skapandi og sjálfstæður í starfinu.  Hann getur 

breytt röðinni, sleppt blaðsíðum eða bætt við efni allt eftir því hvað honum þykir 

henta best hverjum nemanda fyrir sig. Þetta þýðir að þó farið sé eftir ákveðinni 

kennsluaðferð með tilteknu námsefni er svigrúm til að gera námið einstaklingsbundið.  

Givens hvetur til þess að kennarinn sé skapandi, þrói áfram hugmyndir og hvetji 

nemandann til að uppgötva sjálfur hljóðheim fiðlunnar.    Hjá barninu skapar þetta 

fyrirkomulag eftirvæntingu, það er forvitið að vita hvað kemur næst og finnst 

spennandi að klára blaðsíðu til þess að geta fengið þá næstu.  Síðan er mælt með því 

að mappa nemandans sé þrískipt á eftirfarandi vegu: 

a. Vinna - efni sem verið er að æfa og ná tökum á. 

b. Lært - efni sem þegar hefur verið unnið með og nemandinn kann. 

Það sem einkennir Ævintýri í Fiðlulandi 

 
 Námsþættirnir aðskildir: Til að stuðla að sem bestri framvindu strax í 

byrjun, eru námsþættirnir aðskildir.  Til dæmis eru fiðlustaða, bogi og vinstri 
hönd, ásamt grunnþáttunum hryn, tónhæð og hljómum, kynnt til sögunnar 
hvert fyrir sig. Þegar nemandinn er tilbúinn, er farið að vinna með þessa þætti 
saman. 
Þegar tónlistin verður flóknari eru krefjandi tæknileg atriði tekin út og æfð 
sérstaklega.  

 

Í upphafi er unnið að góðri grunntækni: Lögð er áhersla á réttan 
líkamsburð og góða fiðlustöðu. Síðan bætist við staða vinstri handar og 
bogahald. Til þess að auðvelda ungum nemendum þetta ferli eru ákveðin 
atriði persónugerð og sett í leikform. 

 

 
        do re mí 

Syngja hreint, spila hreint: Nemendur eru frá upphafi þjálfaðir í að 
syngja einföld stef og söngva sem þeir yfirfæra síðan á fiðluna. Þannig fá þeir 
æfingu í að hlusta og geta leiðrétt sig (þeir eru ekki að herma eftir tónhæð 
annarra). Notkun hreyfanlegs DO (tóníka DO) hjálpar við að ná árangri. Skref 
fyrir skref eflist tilfinning fyrir tengslum einstakra tóna tónstigans. 

 Hrynur út frá líkamshreyfingu: Hrynmyndum kynnast nemendur fyrst út 
frá hreyfingum líkamans. Í byrjun er lögð áhersla á tilfinningu fyrir stöðugum 
púlsi. Þessi upplifun er síðan yfirfærð á hljóðfærið. Nótnamynd sönglaga er 
síðan notuð til að lesa (ta, ti-tí) og spila einfaldar hrynmyndir. 
 

 Hljómræn þjálfun: Tónbjöllurnar eru tákn fyrir tvíradda söng og spil. Með 
því að vinna snemma með þennan þátt er lagður grunnur að því að nemendur 
læri að hlusta eftir samhljómi sem leiðir til  öruggari ítónunar (intonation) í 
hljómrænu samhengi. Stighækkandi verkefni í formi dúetta, keðjulaga  og 
annarrar samspilstónlistar eru mikilvægur þáttur námsins. 

 

Ímyndunaraflið örvað og hvatt til að uppgötva: Nemendur eru 
hvattir til að vera virkir í námi sínu með því að semja lög, gera tilraunir með 
hljóð og spyrja spurninga. Fyrir kennarann er hver blaðsíða byrjunarreitur 
fyrir hans eigin sköpunarhæfileika. 

 

 

Undirbúningur nótnalesturs: Frá upphafi eru nótnamyndir sýnilegar 
nemandanum en megináherslan er þó á að spila þekkt lög og semja sjálf. 
Nótnalestur og skrift er alltaf tengt hljómandi dæmum sem í upphafi eru í 
leikjaformi. 

 
Val á tónlist: Tónefnið í þessum bókum er valið með áhuga barnanna í 
huga, þekktar barnagælur, þjóðlög og barnalög sem þekkt tónskáld hafa 
samið.  Fyrstu lögin eru prentuð með textum til að auðvelda hendingamótun 
og tónblæ. Einfaldleiki ræður ríkjum um leið og verið er að sá fræjum fyrir 
dýpri tjáningu í tónlistinni. 

 
Hópkennsla: Auðvelt er að aðlaga þetta kennsluefni hópkennslu. Dúettar 
þar sem báðar raddir eru miðaðar við jafnlangt komna nemendur, 
keðjusöngvar og annað efni sem felur í sér hljómræna þjálfun eru 
borðleggjandi hvað þetta varðar. Einnig eru dúettar þar sem lengra komnir 
nemendur geta spilað kennarapartinn. 

 

Mynd	1.	Samantekt	á	grundvallaratriðum	sem	
einkenna	námsefnið.	
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c. Uppáhaldið - lög sem nemandinn hefur sérstaka ánægju af að spila fyrir 

sjálfan sig og aðra.16  

Með notkun Givens aðferðarinnar læra nemendur að vissu leyti eftir eyra.  Þeir 

spila lög sem þeir þekkja eða semja sjálfir,  syngja og klappa rytmann og æfast þannig 

í hlustun og tónheyrn.  Nótnamyndir eru þó sýnilegar alveg frá upphafi og nemandinn 

þjálfast smátt og smátt í nótnalestri.   

Rauða bókaröðin (Bók 1) - Fyrstu skrefin 

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að byrjendur fái góða kennslu í upphafi 

náms.  Sterkur grunnur og góð tækni er lykillinn að farsælli framtíð hljóðfæraleikara.  

Givens leggur mikla áherslu á að börnin læri rétta spilastöðu og er að mörgu að 

hyggja þegar að því kemur.  Þess vegna hafa heftin verið sett þannig upp að hvert 

atriði er kynnt eitt og sér.  Boginn er til dæmis ekki notaður fyrr en í lok annars heftis. 

Fram að því læra börnin að plokka strengina og geta þannig einbeitt sér að spilastöðu 

og fingrum vinstri handar áður en boginn flækir málið.   

 Upphaf rauðu raðarinnar er 1A - Fyrstu skrefin.  Fremst er yfirlitsmynd sem 

gefur fyrirheit um það sem rauða röðin í heild mun fjalla um.  Þarna eru táknmyndir 

fyrir strengina fjóra, fingrasetningu, tónaröðina (dúrtónstigann), bogahald og 

bogastrok.  Auk þess eru mikilvægar persónur sem standa fyrir hrynæfingar 

(hrynálfurinn), fingraæfingar (Lalli liðugi), tónlistarleg þekkingaratriði (Ímús Alvitri), 

strengjaskiptaæfingar (Kiddi kúreki) að ógleymdum púkunum sem reyna að leiða 

bogann af réttri braut. (Sjá mynd 2.) 

   

																																																								
16	Shirley	Givens,	Ævintýri	í	Fiðlulandi:	Bók	1	hefti	1A.	Margrét	Kristjánsdóttir	og	Sigríður	
Pálmadóttir	þýddu	(Reykjavík:	Fiðluland,	2016)	bls.	1.	

Mynd	2.	Yfirlitsmynd	með	táknmyndum	og	
mikilvægum	persónum.	Hefti	1A	bls	4-5.	
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Fyrst er fiðlan  kynnt og nemandanum gerð grein fyrir hvað einstaka hlutar 

hennar heita. Í kjölfarið hefst fiðluleikurinn. Frá upphafi er lögð áhersla á réttan 

líkamsburð og góða spilastöðu, nemandinn er hvattur til að prófa sig áfram og kynnast 

hljóðfærinu með því að plokka strengina. 

Gefið er dæmi um hvernig kennari notar lag sem barnið þekkir. Lagið er 

sungið, hrynurinn klappaður og síðan er upphaf lagsins (hrynmynd) spilað pizzicato. 

Þarna er strax farið að tengja innri heyrn og fiðluleikinn við sjónræna hrynmynd. Á 

sama hátt er unnið út frá stuttum setningum talaðs máls.  Einnig er lögð áhersla á að 

þjálfa án hljóðfæris tilfinningu fyrir jöfnum púlsslögum og þar kemur hrynálfurinn til 

sögu með stappi, loftslögum og klappi sem síðan er tengt spili út frá nótnamynd. (Sjá 

mynd 3.) 

 

 

 

 

Þá er strengjafjölskyldan kynnt.  Í henni eru Gummi (G), Doddi (D), Anna (A) 

og Ella (E).  Hlustað er eftir mismunandi tónblæ strengjanna og áfram unnið með 

stuttar setningar en nú útfærðar á öllum strengjum. (Sjá mynd 6.)  Í lok þessa heftis er 

byrjað að fara á milli strengja en ferlið er alltaf það sama þ.e. að fara með textann, 

klappa hryninn og spila pizzicato. (Sjá mynd 5.) 

 

Mynd	4.	Þekkt	lag	sem	nemandi	
getur	leikið	með	kennara.		
Hefti	1A	bls.	13a.	

Mynd	3.	Fyrst	er	sungið	og	
klappað,	síðan	spilað.		
Hefti	1A	bls.	13.	
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Í inngangi að hefti 1B- DO RE MÍ gerir Givens grein fyrir kennsluferlinu sem 

framundan er: 
 

Spilað „hreint“ frá byrjun 

Öll  viljum við að nemendur okkar spili „hreint“. Á öllum stigum náms verða strengjaleikarar 

að reiða sig á eigin heyrn. Tónninn er leiðréttur eftir eyra, ekki með því að treysta á píanóið, 

herma eftir upptökum eða að hafa einhvern annan til að leiðrétta tónhæðina fyrir sig. 

Reynslan sýnir að notkun færanlegs DO er ómetanleg við að ná þessu markmiði. Með því að 

syngja og spila tónbil tónstigans út frá brotum úr þekktum sönglögum öðlast nemandinn færni, 

hann veit hvernig nótur á blaði eiga að hljóma í hinum ýmsu tóntegundum og getur sjálfur 

leiðrétt tónhæðina.  

Hefti 1B festir í sessi fyrstu þrjá tóna og fingrastöðu (DO, RE, MÍ) á öllum fjórum strengjum, 

opnir strengir þjóna sem DO. Tónvísir  á söngsíðum (dæmi bls. 49) segir nemanda hvaða 

streng, tóna og fingur eigi að nota í sönglaginu. Tónvísinn er hægt að spila á undan laginu og 

vísa til hans þegar nauðsyn krefst.Þetta gerir fingrasetningu fyrir ofan hverja nótu óþarfa. 

Hækkunarmerki eru skráð þar sem við á en tóntegundir eru kynntar á seinna stigi sem og 

nótnanöfnin. 

  

Hvenær? 

Boginn er kynntur (Boginn mætir til leiks, Hefti 1C) strax og fingur vinstri handar eru orðnir 

öryggir á sínum stað á G-streng (um það bil á bls.53). Þá eru Hefti 1B og 1C notuð saman þar 

til nemandi hefur náð tökum á efni beggja hefta. Eftir það er skipt yfir í Hefti 1D17  

 

																																																								
17	Givens,	Ævintýri	í	Fiðlulandi:	Bók	1	hefti	1B,	bls.	42.	

Mynd	6.	
Strengjafjölskyldan.		
Hefti	1A	bls.	37.	

Mynd	5.		Lögð	áhersla	á	tónblæ	
og	liti	strengjanna.		
Hefti	1A	bls	27.	
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Í upphafi er spilað á G-streng og eru fyrstu tveir fingur vinstri handar kenndir, 

vísifingur og langatöng, en í námsefninu kallast þeir fingrafuglar 1 og 

2.  Fingrafuglarnir bíða þolinmóðir rétt fyrir ofan strenginn og þegar að þeim kemur 

fljúga þeir niður, setjast á strenginn og syngja.  Alls kyns myndir eru notaðar og þeim 

raðað á ská niður eða á ská upp til þess að hjálpa nemendunum að átta sig betur á 

stefnu laglínanna. Í sambandi við nótnalesturinn er Tónvísir sem fylgir hverju lagi 

mikilvægt kennslugagn. Þegar þrír fyrstu tónar tónstigans (DO RE MÍ) eru orðnir 

fastir í sessi á G-strengnum er sú þekking og leikni sem náðst hefur á G-streng 

yfirfærð á hina strengina, fyrst D-, þá A- og loks E-streng.  Nemandinn er nú fær um 

að tónflytja lögin og spila 3ja tóna lög ýmist í G-, D-, A- eða E-dúr.  Síðan fylgir Lalli 

liðugi sem leiðir tón-fimleika og kennir fingraæfingar sem eru í raun undirbúningur 

fyrir Schradieck-tækniæfingar framtíðarinnar. Á meðan á þessu stendur er boginn 

tekinn fram.  Inn á milli laga koma lítil söngstef sem nemendur botna og æfa sig 

þannig í spuna og sköpun og líka dúettar sem eru spilaðir með kennaranum.   

 

                                      
 

 

 

Í hefti 1C mætir boginn til leiks.  Fyrst þarf að læra bogatakið.  Þar koma 

persónur Givens enn og aftur við sögu en nú eru það sjómennirnir.  Boginn er skip og 

fingur hægri handar sjómenn, þumallinn skipstjóri og fyrsti, annar, þriðji og fjórði 

fingur sjóliðar. (Sjá mynd 9.)  Sjóliðarnir eiga hver sinn stað á bogaskipinu og verða 

að sinna sinni stöðu svo hægt sé að sigla bogaskipinu mjúklega um fiðlustrengina.  

Áður en hægt er að sigla af stað þurfa þeir þó að standast þessar þrjár þrautir; 

Mynd	7.	Tónvísir	er	
mikilvægt	kennslugagn.	
Hefti	1B	bls.	77.	

Mynd	8.	Spilað	í	eftirhermu	og	
saman.	
Hefti	1B	bls.	65.	
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kjölfestan, öldurnar og stefnan.  Markmið kjölfestunnar er að þjálfa tilfinningu fyrir 

jafnvægi milli fyrsta og fjórða fingurs (vísifingurs og litla putta).  Boginn er látinn 

vísa beint upp og síðan falla út til hliðanna.  Sjóliðarnir bremsa og bjarga boganum frá 

því að sökkva.  Öldurnar eru eins og tölustafurinn átta á hlið og nemandinn á að reyna 

að fylgja stefnu bogans þegar hann siglir á þeim.   Stefnan er æfing sem þjálfar rétta 

bogahreyfingu með upp og niður strokum.  Nemandinn stendur fyrir framan spegil, 

lætur bogahárin snúa að sér og hreyfir bogann hægt upp og niður.  Allt eru þetta 

bogaæfingar sem þarf að æfa rólega og ná góðum tökum á áður en spilað er með 

boganum.  Önnur góð æfing er veggæfingin.  Nemandinn stendur þá með 

upphandlegginn að vegg og æfir sig í að spila á strengina með því að hreyfa aðeins 

framhandlegginn frá olnboga.  Þetta er gert til þess að sporna gegn því að boginn sé 

skakkur á strengjunum og fari langt upp á fingrabrettið.  Litlir fiðlupúkar reyna að 

toga bogann til hliðanna og gera hann skakkan þannig að það myndist ískur og 

skraptónn.  Það mega þeir ekki komast upp með!  (Sjá mynd 10.) 

 

 

 

 

 

 

Mynd	10.	Fiðlupúkarnir	
sem	reyna	að	toga	í	
bogann.	
Hefti	1C	bls.	122.	

Mynd	9.	Fingurnir	eru	
sjómenn	sem	allir	eiga	
sinn	stað	á	bogaskipinu.	
Hefti	1C	bls.	109.	
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Í hefti 1D -Hálfa leið upp á Fiðlufjall bætast við fjórði og fimmti tónn dúr-

tónstigans (FA og SO) eða fingrafuglar 3 og 4.  Fingrafugl 3 er besti vinur fingrafugls 

2 og sest þess vegna við hliðina á honum. Á meðan verið er að festa stöðu 3ja fingurs 

er unnið út frá lögum á G-streng, síðan D-, A-, og E-streng. Þeim fylgja svo 

samsvarandi fingraæfingar (Lalli liðugi) á öllum strengjum. Samfara þessu er 

taktmálið lagt inn.  Um er að ræða kerfisbundna hrynþjálfun sem er hluti af Kodály-

kerfinu.  Givens gerir grein fyrir þjálfuninni á eftirfarandi hátt: 
               

Hrynálfurinn  

              Í hefti 1A, 1B, og 1C eru æfingar þar sem hrynálfurinn er notaður til að þjálfa nemendur í að 

skynja stöðugan púls. Það er gert með því að tengja saman hreyfingu (klappa, slá, stappa og 

smella fingrum) og hljóðlíkingar. Sterk tilfinning fyrir þessari „innri“ heyrn skilar sér í 

skýrleika, jafnvægi og nákvæmni við flutning tónlistar. Halda skal áfram að nota slíkar 

æfingar eftir þörfum hvers og eins. 

              Taktmálið kynnt 

              Taktmálið byggir á tengingu nótnagilda og þagna við ákveðnar hljóðlíkingar. Sem dæmi má 

nefna: fjórðapartsnóta=ta; tvær áttundapartsnótur=ti-tí; fjórðapartsnótuþögn=(hvíslað) ss. Sé 

þessi aðferð notuð markvisst fær nemandinn smám saman sterka innri tilfinningu fyrir hinum 

margvíslegu hrynmyndum tónlistarinnar.  

              Megineinkenni 

1. Skýrt og einfalt kerfi sem er auðskilið börnum. 

2. Eðlileg tenging við talað mál. Á sama hátt og Tonika-Do kerfið er söngvænna en 

bókstafsnöfnin (c,d,e...) er taktmálið eðlilegri nálgun en að talið sé 1 og 2 og o.s.frv. 

3. Kerfið útrýmir tilgangslausum utanbókarlærdómi. Nemandinn lærir að tengja 

taktmálið þeim hrynmyndum sem koma fyrir í tónlistinni. Þannig öðlast hann 

sjálfstæði í að lesa ólíkar hrynmyndir. 

            Hvernig best er að nota taktmálið 

1. Þegar nýtt lag er lagt inn er unnið fyrst með laghryninn, hljóðlíkingarnar (ta, ti-tí...) 

eru sagðar fram um leið og klappað, stappað eða slegið er.  

2. Hægt er að bæta við efnið og útbúa spjöld með hrynmyndum. Nemendur eru hvattir 

til að skapa eigin hrynmyndir og hljóðleiki. 

3. Mikilvægt er að hrynheitin séu borin fram á skýran og ákveðinn hátt.18 

																																																								
18	Givens,	Ævintýri	í	Fiðlulandi:	Bók	1	hefti	1D,	bls.	162a.	
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 Fjórði fingur er þjálfaður á sama hátt og sá þriðji.  Fyrst á G-, þá D-, A- og E-

streng.  Hryn- og fingraæfingar halda áfram, dúettar og lög með píanó-undirspili eru 

meðal efnis.  Það er mikil uppgötvun þegar nemandinn áttar sig á því að það eru til 

tvær leiðir til þess að spila fimmta tón dúr-tónstigans (So), með fingrafugli 4 og líka 

með næsta lausa streng fyrir ofan.  Sýnt er ferli þess að spila þekkt lag eftir eyra sem 

nemandi spilar síðan í dúett með kennara sínum.  Kynnt er leið til skapa út frá 

gríntextum og nemendur hvattir til eigin sköpunar.  Ímús Alvitri skýtur upp kollinum 

og undirbýr nú latnesku nótnanöfnin út frá strengjaheitunum . Undir lok 1D er aðeins 

farið í strengjaskipti.  Fram að þessu hafa lögin verið á einum streng en nú er byrjað 

að skipta á milli strengjanna innan sama lags.  Teikningar sýna hvernig hallinn á 

boganum breytist eftir því sem nemandinn færir sig á hærri streng. (Sjá mynd  13.) 

 

Mynd	11.	Hrynálfurinn	
æfir	taktmál.		
Hefti	1D	bls.	165.	

Mynd	12.	Fjögurra	tóna	
skref	
Hefti	1D	bls.	164.	

Mynd	13.	Sýnir	halla	bogans	
breytast	við	strengjaskipti.	
Hefti	1D	bls.	216.	

Mynd	14.	Strengjaskipti	-	
þagnir	
Hefti	1D	bls.	225.	
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Hefti 1.E - Hittum Kidda kúreka er einstaklega skemmtilegt og svolítið 

öðruvísi en þau sem á undan eru.  Í því hittum við Kidda kúreka en hann leiðir 

nemandann í gegnum alls kyns strengjaskipta leiki og æfingar.  Fremst í heftinu er 

kort af villta vestrinu sem er sett upp eins og hálfgerður ratleikur.  Hver blaðsíða í 

heftinu er skeyti frá Kidda, í því er strengjaskiptaæfing og vísbending um hvar er að 

finna Kidda. (Sjá mynd 15.) Skeytin er hægt að brjóta saman og skrifa nafn 

nemandans framan á.  Þegar hann hefur lært æfinguna nægilega vel að mati kennarans 

er honum úthlutað næsta skeyti.  Alls eru skeytin 12 og í lok heftisins fær nemandinn 

viðurkenningarplagg fyrir árangur í fiðluleik og bætta fiðlutækni.  

 

 
 
 Í síðasta hefti fyrstu bókaraðarinnar, 1F-Upp á topp á fiðlufjalli, kemur dúr-

tónstiginn í heild sinni.  Givens kynnir handarmerki tónstigans á eftirfarandi hátt: 
 

Í námsefni þessu er stuðst við tónheyrnarþjálfun þar sem notuð eru handarmerki. Tilurð 

þessara tákna er rakin til bresks fræðimanns, John Curwen (1816–1880) en síðar var það 

ungverska tónskáldið Zoltán Kodály (1882-1967) sem gerði notkun þessa kerfis að 

þungamiðju í heyrnarþjálfun í kennslufræði tónlistar sem við hann er kennd.  

Ákveðin tákn eru notuð fyrir hvern tón tónstigans. Lögun táknsins sýnir styrkleika og 

tilhneigingu til ákveðinnar stefnu, hvort það sé hluti af hinum stöðuga þríhljómi DO-Mí-SO 

eða tónum með annars konar virkni eins og RE, FA, LA eða TÍ.  

Mynd	15.	Dæmi	um	skeyti	frá	
Kidda	Kúreka.	
Hefti	1E	bls.	257.	

Mynd	16.	Ballaðan	hans	
Kidda,	tvær	útsetningar.	
Hefti	1E	bls.	266.	
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DO‘ - Efsti tónn tónstigans – háa DO‘- 
Efri heimatónn.  
Sama handarmerki og fyrir lága DO.  
 

TÍ - Leiðsögutónn. Sterkur „segulkraftur“ að 
háa Do (1/2 tóns bil). 
 
 

LA - Mjúkur tónn, dregst upp frá SO (eins 
og karamella), sækir í að fara aftur niður á 
SO. 
 
 
SO - er annar sterkasti tónn tónstigans 
(fortónn). 

 
FA - Efri nágranni MÍ (1/2 tóns bil). Dregst 
gjarnan að MÍ. 

 
MÍ - „Pall“-tónn. Staðfestir dúr-
tóntegundina. 

 
RE - Tenginóta á milli DO og MÍ. 

 
DO - Sterkasti tónn tónstigans. Heimatónn 
(grunntónn). 

Táknin sýna hlutfallslega tónhæð á milli einstakra tóna. Staða handleggs hækkar með 

hækkandi tón en lækkar þegar lægri tónn fylgir. Með því að hreyfa höndina um leið og sungið 

er fær nemandinn tilfinningu fyrir tónhæð og hlutverki einstakra tóna. Mikilvæg þjálfun fyrir 

rétta  ítónun – og um leið skemmtileg aðferð til að ná árangri.19 

 

Uppsetning 1F er sambærileg við hefti 1B og 1D.  Sjötta tón tónstigans er bætt 

við tónaröðina sem kemur fyrir í tóndæmum á G-, D- og A- streng.  Enn er verið að 

syngja lögin eftir textunum og gjarnan klappa þau eða plokka líka áður en þau eru 

spiluð, einradda, í dúett og með undirspili.  Lög eru lærð eftir eyra.  Hér sjáum við 

hálfnótur í fyrsta sinn en hingað til hefur aðeins verið notast við áttundaparts- og 

																																																								
19	Givens,	Ævintýri	í	Fiðlulandi:	Bók	1	hefti	1D,	bls.	150a.	

Mynd	17.	Handamerkin	sem	
stuðst	er	við	í	bókunum.	
Hefti	1D	bls.	150a.	
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fjórðupartsnótur sem og fjórðapartsþagnir.  Hryn- og fingraæfingar (Lalli liðugi) fá 

sitt rými og er markvisst unnið að fallegri tónmyndun.  Í þessu hefti fáum við einnig 

að heyra söguna um Ævintýri nótnafólksins.  Givens samdi hana um það hvernig 

nóturnar völdu sér línu eða bil á nótnastrengnum og lifa nú í sátt og samlyndi.  Í 

seinni hluta heftisins kemur leiðsögutónninn (TÍ) og tenging hans við efri grunntón 

tónstigans.  Þar með eru þrjár tóntegundir, G-, D-, og A-dúr í höfn og nemendur frá 

fjölbreytt sönglög til að spila innan þess ramma.  Sem fyrr er lögð áhersla á 

tónflutning laganna.  Fram að þessu hefur efnið verið í jöfnum takti en nú bætist 

þrískiptur taktur við.   

 Í lok hverrar bókar er stöðupróf.  Kennarinn er með gátlista og gefur stig í 

stigatöflu fyrir hvert atriði sem vel er gert.  Nemandinn spilar G-dúr tónstiga þrisvar 

sinnum og hugar sérstaklega vel að einu af þremur atriðum gátlistans í hvert sinn.  10 

stig eru gefin fyrir góða fótstöðu, 10 stig fyrir góða spilastöðu og 10 stig fyrir beinan 

úlnlið vinstri handar.  Það sama er gert með D-dúr en þá er aðaláhersla lögð á 

bogahendina og nemandinn fær stig fyrir að vera með sjóliðana á sínum stað, 

bogahárin í rétta átt og að boginn sigli mjúklega í miðjunni.  Þegar A-dúr er spilaður 

er passað sérstaklega vel að fingrafuglar séu á réttum stað og nóturnar hreinar, að 

nemandinn spili með fallegum tón og að hrynurinn sé stöðugur.  Þegar stigataflan 

hefur verið fyllt út og allir sáttir með árangurinn er nemandinn tilbúinn að byrja á 

bókaröð 2.     

Bláa bókaröðin (Bók 2) - Framhaldið 

Hingað til hefur nemandinn ekki stokkið yfir tónbil, að strengjaskiptum  

undanskildum.  Í bók 2, bláu bókaröðinni, er í fyrsta sinn stokkið yfir tóna innan 

einnar áttundar, do - mi - so, og þannig lagður grunnur að dúr-þríhljómum.  Lögin 

verða flóknari og nú nýtast allar söng-og hrynæfingarnar úr fyrstu bókinni vel.  

Nemandinn kynnist tvígripum með opnum streng og æfist í að stilla fiðluna sjálfur.  

Styrkleikabreytingar koma fyrir og flaututónar notaðir í fyrsta sinn.  Tvö hefti í 

röðinni, 2C og 2E, fara mjög djúpt í eitt afmarkað viðfangsefni og geta því staðið 

algjörlega sjálfstæð og hafa verið notuð af kennurum sem fylgja jafnvel ólíku 

kennsluefni að öðru leyti.  Hefti 2C tileinkar Givens vibrato.  Vibrato er með 

mikilvægustu tólum fiðluleikararns þegar kemur að túlkun og getur gefið tóninum 

margvíslegan lit.  Það er því stórt og mikið verkefni að læra að gera fallegt vibrato.  

Givens telur að kostir þess að byrja að kenna vibrato svo snemma í fiðlunáminu séu 
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m.a. að nemandinn lærir strax að mynda enn fallegri tón auk þess sem það getur 

hjálpað nemandanum að slaka á vinstri hendinni.  Hún kennir handavibrato, en þá er 

höndin notuð til þess að mynda vibratoið meðan handleggurinn hreyfist lítið sem 

ekkert.  Höndin hreyfist þannig aftur frá úlnlið líkt og væri verið að banka á dyr með 

kjúkunum.  Það er mikilvægt að nemandinn hlusti vel en vibratoið á alltaf að fara 

niður fyrir tóninn og svo aftur upp á hann.  Það á aldrei að fara upp fyrir tóninn sem 

vibrað er á.  Í fyrstu er hreyfingin æfð án fiðlunnar.  Þegar hún er síðan sett upp er 

byrjað á 2.fingri í fjórðu stillingu.  Nemandinn getur þá stutt hendina létt við 

fiðlubúkinn.  Þetta er æft á hverjum streng fyrir sig og með öllum fingrum áður en 

farið er niður í þriðju stillingu og að lokum í fyrstu.  Givens tekur fram að það eigi 

aðeins að setja fyrir 1-2 vibrato æfingar (blaðsíður úr heftinu) á viku.  Hefti 2C er því 

gott að nota meðfram öðru hefti úr Ævintýri í Fiðlulandi eða sem viðbót með öðru 

kennsluefni.   

Hefti 2E er með svipuðu formi og 1E nema í þetta sinn er lögð áhersla á 

framburð tónanna og hraða fingur vinstri handar.  Settur er upp ratleikur um geiminn 

og hver blaðsíða er skeyti frá geimfiðluleikaranum Sammy XLR.  Þegar nemandinn 

hefur æft það sem er í hverju skeyti vel og getur spilað fingramunstrin í hraðanum 60 

samkvæmt taktmæli færist hann um einn reit í leiknum og fær næsta skeyti afhent.  

Nemandinn byrjar að æfa sig með því að ‘tappa’ fingrunum létt niður á strenginn og 

aftur upp eins hratt og hann getur en þó þarf alltaf að passa að hendin stífni ekki upp.  

Givens segir mikilvægt að nemandinn læri hvert fingramunstur utanbókar svo hann 

geti betur einbeitt sér að því að hafa lipra fingur og ná þannig upp hraða.  

Í stöðuprófi bókar 2 er aftur farið yfir spilastöðu, bogatak og fallega 

tónmyndun og safnast 10 stig fyrir hvert atriði sem vel er gert.  Nemandi sýnir fram á 

góða hlustun og intónun bæði í skrefum (do-re-mi), hoppum (do-mi-so) og bæði til 

samans (do so-la-so).  Að lokum er hrynurinn prófaður.  Fullt hús stiga þýðir að 

nemandinn er tilbúinn að byrja á bók 3. 

Gula bókaröðin (Bók 3) - Ævintýraferð um fingrabrettið 

Bók 3 opnar fyrir nýja möguleika og fingrabrettið er kannað enn betur.  

Galdramaðurinn Doremi Fasolati kynnir nýjar tóntegundir með áður óþekktum 

fingramunstrum auk stillingaskipta upp í 3.stillingu.  Í hverju hefti eru æfingar í 

nótnalestri og skrift.  Söngtextunum fer fækkandi en þó eru enn lög sem gott er að 

læra að syngja fyrst.  Í hefti 3A er farið yfir það hvernig do getur verið hvaða nóta 
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sem er, ekki bara lausir strengir eins og hefur verið hingað til.  Þannig er hægt að spila 

tónstiga, t.d. G-dúr, áttund ofar en áður og þá eru það fingrafuglar 1 og 2 sem sitja 

hlið við hlið.  Lög með lengri bindibogum, nýjum hrynmunstrum og æfingar í að 

stjórna bæði 3/4 og 2/4 gera efnið krefjandi og spennandi.  Hefti 3B kynnir til leiks 

valstakt og góða þjálfun í 6/8 eða swing.  Fiðlulands Ólympíuleikar leggja þrautir 

fyrir nemendurna og rifja þannig upp tækniatriði og minna á rétta spilastöðu.  Í 3C 

kynnir Givens moll tóntegundir.  Hún notar hreinan moll í upphafi þar sem hann 

inniheldur sömu nótur og dúr tónstiginn en byrjar á la í stað do.  Einkenni mollsins 

eru líka auðheyranleg. Og þá er það 3.stilling! 3D tekur á stillingaskiptum sem vilja 

oft vefjast fyrir nemendum til að byrja með.  Givens lætur nemandann ekki flakka 

milli stillinga strax heldur einfaldar hún lögin og lætur hann spila allt í þriðju stillingu 

þar til sú stilling er honum jafn eðlileg og sú fyrsta.  Fjórar nýjar tóntegundir koma 

fyrir í 3E með lækkuðum 1.fingri.  Síðasta heftið í gulu röðinni æfir síðan nótnalestur 

sérstaklega með latnesku nótnaheitunum c d e f g a h.  

Græna bókaröðin (Bók 4) - Lokaspretturinn 

Þegar hingað er komið hefur nemandinn yfirstigið margar hindranir og ætti að hafa 

náð ágætum tökum á hljóðfærinu.  Það er þó alltaf hægt að bæta sig og enn er margt 

ólært.  Í bók 4 er farið vel í C-dúr, tónstiga með allt að þremur formerkjum (G, D og 

A, F, B og Es), sammarka moll tóntegundirnar og krómatík.  Lögð er áhersla á að 

nemandinn átti sig á heiltónabilum og hálftónabilum. Þetta er gert með tónstigaleik 

þar sem hann fer í fjallgöngu upp Tónstigafjallið.  Fimmundahringurinn er útskýrður 

með sögu um tónafólkið sem býr í Fiðlulandi og farið er að spila í 2.stillingu.  Farið er 

í enn meiri bogatækni og ný bogastrok æfð vel, s.s. martelé, portato, spiccato og 

détaché.  Dúettar sem spila má með öðrum nemendum eða kennara og 

píanóundirleikur aftast í heftunum æfa hæfni í samspili og hlustun.  

 

Standast Ævintýri í Fiðlulandi kröfur aðalnámsskrár? 

Í Aðalnámskrá tónlistarskólanna fyrir strokhljóðfæri sem gefin var út árið 2001 eru 

markmiðum að loknu grunnnámi í fiðluleik gerð góð skil.  Þar kemur fram að 

nemendur sem hefja nám í hljóðfæraleik 8 til 9 ára gamlir geti lokið grunnprófi á um 

það bil þremur árum.20  Þetta er þó alls ekki algilt þar sem námshraði nemenda er að 

sjálfsögðu misjafn.  Fiðlunemendur byrja oft ungir að læra og Ævintýri í Fiðlulandi 
																																																								
20	Menntamálaráðuneytið,	Aðalnámskrá	tónlistarskólanna:	strokhljóðfæri,	bls.	10.	



	 20	

má vel nota með börnum yngri en 8 ára.  Fjögur ár, eða sá tími sem bækurnar fjórar 

spanna, ættu að vera góður undirbúningur fyrir grunnpróf.  Þegar farið er yfir þau 

atriði sem fiðlunemandi á að hafa tileinkað sér samkvæmt aðalnámsskrá við lok 

grunnstigs kemur í ljós að nánast hvert einasta atriði má finna í nálgun kennslubóka 

Givens.  Hér má sjá atriðin eins og þau eru sett upp í námsská: 
 

Nemandi: 

- beiti líkamanum á eðlilegan hátt þegar leikið er á hljóðfærið  

- haldi rétt á hljóðfærinu, fiðlan sitji vel og örugglega og vinstri hönd sé frjáls 

- hafi náð góðu og öruggu bogataki  

- beiti boganum á eðlilegan og áreynslulausan hátt  

- hafi náð tökum á góðri og vel uppbyggðri stöðu vinstri handar  

- hafi náð tökum á góðri stöðu allra fingra vinstri handar  

- hafi náð hröðum og jöfnum vinstri handar fingrahreyfingum  

- hafi náð allgóðum tökum á mismunandi bogastrokum, þ.e. detaché, staccato, legato og martelé  

- hafi náð allgóðum tökum á pizzicato - hafi náð góðri tónmyndun á tónsviðinu g til d'''  

- sýni góða kunnáttu í 1., 2. og 3. stillingu  

- hafi náð allgóðum tökum á inntónun  

- sýni skilning á meginþáttum tónmyndunar, þ.e. þunga og hraða bogans auk fjarlægðar hans frá 

stól  

- hafi nokkur tök á vibrato  

- geti leikið með greinilegum styrkleikabreytingum  

- hafi náð grundvallartökum á að stilla hljóðfæri sitt sjálfur  

- hafi öðlast allgott hrynskyn  

- geti lesið og leikið án undirbúnings verkefni sambærileg þeim sem fengist var við í fyrri hluta 

grunnnáms  

- hafi þjálfast reglulega í að leika utanbókar  

- hafi þjálfast reglulega í að leika eftir eyra  

- hafi fengist við skapandi starf frá upphafi námsins  

- hafi þjálfast í ýmiss konar samleik  

- hafi farið yfir viðunandi fjölda verkefna  

- hafi fengist við fjölbreytt úrval verkefna  

- hafi á valdi sínu eftirtalda dúrtónstiga, tvær áttundir: G, D, A, B, C  

- hafi á valdi sínu eftirtalda hljómhæfa og laghæfa molltónstiga, tvær áttundir: e, h, d, g, a  

- hafi á valdi sínu krómatískan tónstiga í 1. stillingu  

- hafi þjálfast í leik eftirtalinna þríhljóma, tvær áttundir: c-moll og C-dúr, d-moll og D-dúr, e-

moll og E-dúr, g-moll og G-dúr, a-moll og A-dúr, b-moll og B-dúr, h-moll og H-dúr21 

																																																								
21	Menntamálaráðuneytið,	Aðalnámskrá	tónlistarskólanna:	strokhljóðfæri,	bls.	11.	
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Lokaorð 

Í	 upphafi	 þessarar	 ritsmíðar	 var	 gerð	 grein	 fyrir	 stefnum	 og	 kennsluháttum	

nokkurra	forkólfa22	sem	komu	fram	á	20.öldinni	með	nýja	sýn	á	tónlistaruppeldi	

barna.	 	Margt	má	 finna	 þar	 sem	 kemur	 fram	 í	 hugmyndafræði	 Shirley	 Givens:	

Mikilvægi	 hlustunar,	 líkamleg	 upplifun,	 hrynjandi	 talaðs	 máls	 sem	 uppspretta	

tónlistarinnar,	notkun	sönglaga,	söng-	og	hrynheiti.		Síðast	en	ekki	síst	sú	afstaða	

að	tónlistin	sé	mikilvægur	uppeldisþáttur	sem	öll	börn	ættu	að	fá	að	njóta.	 	Það	

sérstaka	við	nálgun	Givens	er	síðan	hvað henni tekst að gera efnið aðgengilegt fyrir 

ung börn.  Leikir og fjölbreyttar persónur grípa þau með sér í spennandi ævintýri í 

Fiðlulandi.  Eins og Givens tekur fram fremst í hverju hefti er mikilvægt að kennarinn 

láti ekki einfaldleikann sem virðist einkenna námsefnið afvegaleiða sig þar sem efnið 

miðar í raun og veru við ýtrustu kröfur í fiðlutækni.  Samanburður á þeirri getu sem 

nemandi á að hafa öðlast við lok Ævintýri í Fiðlulandi og kröfum Aðalnámsskrár 

tónlistarskólanna - strokhljóðfæri við lok grunnstigs sýnir að uppbygging 

bókaraðanna rímar vel við áherslur fiðlukennslu grunnnáms í tónlistarskólum á 

Íslandi. 	

Mikil vitundavakning hefur orðið í samfélaginu og kennarar eru sífellt að átta 

sig betur á mikilvægi fjölbreytts námsefnis og kostum einstaklingsmiðaðs náms.  

Bækur Givens bjóða upp á frelsi til að hanna námið að vissu leyti að þörfum hvers 

nemanda fyrir sig.  Bókaraðirnar standa vel einar og sér en heftin geta einnig verið 

góð viðbót með öðru námsefni auk þess sem þau henta bæði til einka- og hópkennslu.  

Eftir að hafa kynnst efninu, ígrundað það og borið saman við námsskrá tel ég það 

góðan kost í byrjendakennslu.  Æskilegt væri að fleiri kennarar hér á landi myndu 

nýta sér námsefnið.  Ég hef ekki persónulega reynslu af því að nota bókaraðirnar í 

kennslu en eftir að hafa kynnt mér þær hlakka ég mikið til að vinna með þær í 

framtíðinni.  

 

Eins og komið hefur fram naut ég aðstoðar Margrétar Kristjánsdóttur og Sigríðar 

Pálmadóttur við vinnu þessarar ritgerðar og kann ég þeim bestu þakkir fyrir.  

 

																																																																																																																																																															
	
22	Emil	Jaques	Dalcroze,		Zoltán	Kodály,	Carl	Orff,	Shinichi	Suzuki.	
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