
Gitarr-ordlistan 
 
 

Akustisk gitarr – gitarr med ihålig kropp och utan elektronik.  
Med spela akustiskt menas att man endast utnyttjar ljudet som kommer från 
gitarren själv, framför allt dess resonanslåda.  

Elgitarr – har i regel en solid kropp och elektronik i form av så kallade pickuper 
(se nedan: single coil och humbucker) som sitter under strängarna.  

Halvakustisk gitarr – en hybridform av akustisk gitarr och elgitarr. Använder 
elektronik för att förstärka ljudet. 

Klassisk gitarr – brukar även kallas spansk eller nylonsträngad gitarr.  
De tre högsta strängarna är av nylon. Halsen än bredare än på en stålsträngad 
gitarr. 

Stålsträngad gitarr – brukar ibland kallas western-gitarr.  
Används flitigt inom pop, country och rock. Är större än den klassiska gitarren. 

Plektrum – en triangelformad skiva oftast i plast som används för att slå på 
strängarna.  

Capotasto – ofta förkortad till capo. En klämma som sätts kring halsen på 
gitarren för att ändra tonart.  

Slide – ett rör som träs över fingret (ring- eller lillfingret) av glas eller metall. 
Läggs plant mot strängarna, för att till exempel uppnå glissandon.  
 
Lock – kallas ovandelen på gitarrens kropp.  

Greppbräda – är ovandelen av halsen där bandstavarna sitter.  
Halsen är i sin tur belägen mellan huvudet och kroppen på gitarren. 

Single coil pickup – sitter på kroppen under strängarna på elgitarrer och är till 
för att fånga upp deras svängningar. Består av sex magneter i en spole.  

Humbucker pickup - sitter på kroppen under strängarna på elgitarrer och är till 
för att fånga upp deras svängningar. Består av två spolar som är placerade åt 
varsitt håll. Dess ljud har kraftigare karaktär än hos en single coil.  

Plockspel (eng. picking) – Att fritt spela en not i taget i stället för till exempel 
ackord.  

Arpeggio – detsamma som brutna ackord, med vilket menas att tonerna i ett 
ackord spelas var för sig i stället för samtidigt.  


