
UNDERVISNINGSPLAN - GITARR
I de tre nivåerna får eleven möjlighet att utvecklas efter 
sin egen förutsättning. Undervisningen syftar till att 
ge eleven en god musikalisk grund samtidigt som den 
egna kreativiteten får en bra grogrund. 
 

Genom de olika nivåerna av ämnesplanen får eleven 
bekanta sig med olika musikstilar, samspelsformer och 
musikaliska uttryckssätt. 

Både notläsningskunskaper och gehörsmässig inlärning 
tränas för att ge eleven en  bred palett av möjligheter 
för vidare studier och ett livslångt musicerande.

GRUNDLÄGGANDE 
RYTM OCH PULS
Ackompanjemang på ”lösa” bassträngar.
Enkla slag- och plockkomp i olika stilar.

GEHÖR/IMPROVISATION
Härma; rytmer och enkla melodier.
Improvisera på ett fåtal toner till komp

TEKNIK
Sitt och handställning
Träning av muskelminne och motorik 
Spel med fingrar och plektrum

MELODISPEL
Melodispel på en sträng 
Melodier på gehör, med tabulatur och senare tonnamn

ACKORDSPEL
Ackordspel med grundton i basen på ”lös” sträng
Dur-moll 
Användning av capo

TEORI
Enkla gitarristiska begrepp
Begreppslig förståelse om enkla musikaliska element
Enkel formlära

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/SAMSPEL
Playalong
Samspel med lärare och andra elever
Elevkonserter

FORTSÄTTNING 
RYTM OCH PULS
Vanliga ackompanjemangsmönster och arpeggion.
Slagteknik vid barre`-spel. 
Dämpningsteknik

GEHÖR/IMPROVISATION
Sätta ackord till enkla 2 och 3 ackordslåtar
Improvisation utifrån ett begränsat tonmaterial, t.ex 
pentaskalan
”Planka” enkla låtar

TEKNIK
Lägesväxling med glidteknik och via lös sträng
Legatoteknik

MELODISPEL
Spela efter tonnamn i olika lägen
Notsystemet och spel efter noter i 1:a läget
Tvåstämmigt spel
Skalspel
Använda ”licks”

ACKORDSPEL
Ackompanjemang av låtar i olika stilar i de enklaste gitarrto-
narterna 
Brreàckord och enkla färgade ackord
Förståelse av barre`-greppssystemet
Växelbas

TEORI
Musikaliska begrepp 
Enkel transponering
Förståelse av tonsystemet

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET /SAMSPEL
Playalong
Spela med andra instrument
Elevkonserter, större konserter

AVANCERAD 
RYTM OCH PULS
Udda taktarter
Mer avancerade rytmer med underdelning

GEHÖR/IMPROVISATION
Avlyssning och transkriptionsuppgifter
Improvisation med dur- moll- och pentaskalor
Användning av licks

TEKNIK
Mer avancerad höger- och vänsterhandsteknik

MELODISPEL:
Notläsning i olika lägen
Dur och mollskalor
Flerstämmigt spel
Solon i olika stilar

ACKORDSPEL
Färgade ackord i olika stilar
Olika komp inom olika genrer

TEORI
Mer avancerad transponering
Förståelse av harmonik och skalor

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET /SAMSPEL
Förstå gitarrens funktion i musiken och i ensembler
Stora och små ensembler
Egna initiativ

SJÄLVSTÄNDIGHET
Övningens grundelement; Regelbundenhet och mångsidighet
Mer eget ansvar och påverkan på undervisningen


