
FAGPLAN FOR GITAR  
LÆRERE:  SIGURD TINGSTAD, RUDI KJØL OG  

THOR HAGELUND  

  

INNLEDNING  

Fagplan for gitar består av to hoveddeler, den generelle delen og den faglige delen. 

Den generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all gitarundervisning i 

kulturskolen. I fagdelen beskrives forhold som progresjon og metodikk og den er delt 

inn i 4 nivåer; begynnernivå, mellomnivå, øvre mellomnivå og viderekomment nivå.  

  

GENERELL DEL  

Mål:  

På de forskjellige ferdighetsnivåene kommer eleven til å lære sanger, både i form av 

melodi/riff og i form av grep/komp. Eleven kommer også til å lære hvordan man øver, 

og forskjellige ting som kan hjelpe når man øver. Forskjellige teknikker på gitaren blir 

også gjennomgått når sangene krever det. Eleven kommer til å lære navn på toner og 

akkorder, og hvordan man kan lese besifring og noter. Progresjon gjennom nivåene, 

og faktisk innhold i timene kan variere etter elevens fremgang og interesser.  

  

Organisering av undervisningen:  

 Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes alder, forutsetninger og interesser. 

Innholdet varierer derfor etter elevenes ønsker, og hva de ønsker å jobbe med, selv 

om enkelte ting er viktige å komme igjennom for å legge grunnlaget for videre læring. 

Undervisningen foregår i små grupper på 2-5 elever. Øktene ligger på ca. 45 min per 

uke.  

Kulturskolen følger vanlig skolerute, og har derfor ferie i samme tid som skolen. I 

perioder med samspill og forestillinger, kan undervisningen omorganiseres. Beskjed 

om dette blir gitt i god tid.  

  

Øving:  

 Det forventes at eleven øver jevnlig mellom timene, og fremgang er avhengig av 

dette. Timene gir best resultat hvis de brukes som instruksjon og veiledning, mens 

selve øvingen foregår hjemme.  

  

Undervisningsmateriell: Eleven må selv stille med instrument, og på el-gitar trenger 

man også egen kabel. Man kan leie gitar av kulturskolen ved behov.  

  



FAGDEL  

Begynnernivå  

- Bli kjent med instrumentet  

- Spille enkle melodier i jevn takt, tabulatur, med klar tone, og korrekt 

fingersetting.  

- Spille komp på enkle sanger med opp til 4 grep med lyd i alle strengene og med 

fin flyt i skiftene.  

- Kunne navn på grepene som spilles.  

Mellomnivå  

- Spille melodier med litt mer avansert fingersetting  

- Spille melodier, tabulatur, som bruker noen spesialteknikker.  

- Lære flere grep, og spille sanger med disse fra besifring  

- Lære grunnleggende fingerspill  

- Lære korrekt bruk av plekter på el-gitar  

- Utforske enkel improvisasjon  

Øvre mellomnivå  

- Spille mer avanserte melodier.  

- Lære barregrep, og spille sanger som bruker disse.  

- Lære sanger med forskjellige fingerspillmønstre  

Viderekomment nivå  

- Lære bending på el-gitar, og spille sanger som bruker enkle varianter av denne 

teknikken  

- Lære mer avanserte fingerspillmønstre  

- Lære improvisasjon med pentatonskala og hvordan man kan utvikle melodiske 

temaer  

- Kompe med demping og rytmiske effekter  

- Lære sanger som kombinerer komp og melodi  

- Lære mer avanserte grep, hvordan de kan brukes, og hvordan de er bygd opp  

- Spille sanger som kombinerer flere avanserte teknikker  

- Lære dur og moll skala, og hvordan å improvisere med disse  



- Improvisere med en kombinasjon av skalaer, kromatikk og akkordtoner 

  
- Utvikling av viderekommende strøk- og bueteknikk.  

- Suzuki bok 6, 7 og 8 med CD.  

- Solos for young violinists bok 2 til 6.  

 

  
Organisering av undervisningen 

 

- elevene er med på huskonsert 

- opptredener på kommunestyremøte, institusjoner, morgensamlinger, 

kurs og konferanser 

- vår og avslutningskonsert 

- kulturskolelørdag 

- elever kan bli spurt om å opptre alene uten lærer ved forespørsler fra 

konferanser etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


