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Sammanfattning 
Musikteorin har många grenar. Olika teorier som lämpar sig efter den genre 
musikern/pedagogen inriktar sig på. Denna uppsats behandlar två stora fält från musikvärlden 
vilken musikteori vuxit utifrån samt nyare teorier. Ett av fälten är den klassiska musiken inom 
västerländsk kultur. Detta fält har genomgått flera stadier genom historien. Här kan nämnas 
barocken, wienklassicismen, romantiken och 1900-talets konstmusik. Ett annat stort fält är 
den som har sin grund i afroamerikansk musik såsom blues, jazz, pop och uppsatsen 
behandlar improvisation med fokus på jazzgenren. 
Uppsatsens är en litteraturstudie av musikteoretisk litteratur samt en kartläggning mellan 
teorierna. Uppsatsen utforskar också nyare teoretiska modeller för improvisation inom 
jazzgenren. Vilka nya teorier har vuxit fram och hur kan vi använda dessa? För att se samband 
har efter litteraturstudien en kartläggning gjorts i ett mindmap-format. Begrepp, nedslag i 
teorier, kadenser och annat har dissekerats och när likheter uppstått har dessa fått sin plats i 
kartläggningen. De nyare teoretiska modellerna för improvisation är sådana av Barry Harris 
och George Russell. Uppsatsen undersöker hur dessa teorier ser ut och hur dessa kan 
användas till praktiskt musicerande. Mitt resultat är en sammanställning av vad jag funnit 
efter kartläggningen och som kan användas för att snabbt få överblick kring olika 
musikteoretiska begrepp och hur dessa kan se ut i praktiskt musicerande. Resultatet kan också 
fungera som en faktabank för den intresserade samt användas i musikteoriundervisning.  

 

 

Nyckelord: Improvisation, Harmonilära, Funktionsanalys, Stegteori Jazz, Stegteori Klassiskt, 
The lydian chromatic concept of tonal organization, sixth diminished scale, Kontrapunkt 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om mitt utforskade av ämnet musikteori. Eftersom 
musikteoriämnet är mycket omfattande har endast vissa nedslag gjorts. Utvalda teoretiska 
modeller från min kartläggning har fått fokus och utifrån dessa har jag gjort notexempel. 
Dessa utvalda teoretiska modeller handlar främst om improvisation och komposition och kan 
fungera som verktyg att använda för att ge naturligt flöde till musiken. Arbetet har fokuserat 
på att konkretisera musikteorin för min egen skull och förhoppningsvis finna vägar för att 
enklare praktisera dessa. Jag har också försökt kartlägga musikteorin i form av en mindmap så 
jag tydligare kan se olika typer av samband mellan de teoretiska modellerna. När musik ska 
ges teoretisk grund och syfte så skapas modeller som förklarar hur och kanske varför musiken 
komponerats på det sett den har. Dessa modeller får olika benämningar beroende på vilken 
musikalisk tradition dessa härstammar ifrån och ibland kan olika modeller behandla liknande 
fenomen i musiken.  
 
De teoretiska nedslagen förgrenar sig likt ett träd ur samma stam. Exempelvis kan två olika 
kadenser visa sig bygga på samma musikaliska fundament. S D T1 brukar kallas en fullständig 
helkadens. En kadens som definierar en tonart med dess mångfald då samtliga toner 
representerar tonartens skala vilket ackorden är hämtade ifrån. Söderholm skriver såhär om 
den fullständiga helkadensen: 
 
Likheten i ackordens inbördes klangliga förhållande mellan D-T och T-S för, att man kan betrakta även T-S som 
en sorts helslut. (Med helslut menar man en samanställning av två ackord, av vilka det första ackordet är 
dominantiskt till det efterföljande.) Høffding har för denna ackordsförbindelse (T-S) beteckningen plagalt helslut 
till skillnad från beteckningen autentiskt helslut för förbindelsen D-T. En fullständig helkadens (T-S-D-T) blir då 
en samanställning av ett plagalt och ett autentiskt helslut (Söderholm, 1957, s. 21). 
 
Vi finner att om S ersätts med dess parallell Sp2 får kadensen ett annat känt namn. Inom 
jazztradition kallas detta II-V-I- kadensen eller ”tvåfemett” (Jansson, 2007, s. 116) som även 
den definieras av att den innehåller tonartens samtliga toner. Med Sp får basstämman en 
rörelse som faller i kvintvis. Kvintfallets rena verkan har använts flitigt genom 
musikhistorien. Detta var ett exempel på att endast en ton kan skilja och funktionen placeras 
olika på den teoretiska kartläggningen. Ett annat exempel är vad man inom klassisk tradition 
brukar kalla altererad DD (växeldominant eller dominantens dominant) där en lågaltererade 
kvinten fungerar kromatiskt till nästa ackord. Såhär skriver Söderholm om DD: 

                                                
1 Dessa står för Subdominant, Dominant och Tonika. Namnen är hämtade från funktionsanalysmetoden som har i 
uppgift att giva varje ackord en musikalisk funktion i förhållande till varandra. 
2 Sp står för Subdominantparallell. Stor bokstav står för durackord och liten bokstav för mollackord. I det här 
fallet är ackordet moll och fungerar som parallell till ett durackord.  
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Tonarternas dominant- och subdominantområde kan utvidgas till att omfatta ännu en funktion. Vanligast är 
denna utvidgning i dominantisk riktning med en andra dominant. Växeldominanten (DD = dominantens 
dominant). (Söderholm, 1957, s. 107) 
När detta DD-ackord används med dess lågaltererade kvint i basen så blir ackordet också 
besläktad som så. Jansson skriver om hur detta ackord oftast används: 
 
…Dominantackord med lågaltererad kvint uppträder här såsom det ofta gör: 

• Det kommer på växeldominantens plats 
• Den lågaltererade kvinten är baston 
• Bastonen införs och vidareförs stegvis 
• Det är starkt spänningsfyllt 

(Jansson, 1995, s. 112) 
 
Jazztraditionen talar om dominant som fungerar som substitut (substitutdominant) där dess 
baston alltid uppstår ett halvt tonsteg från mål-ackordets baston. Rörelsen här är densamma. 
Samma koncept har fått olika modeller som teoretiserar rörelsen och eftersom dessa 
härstammar från olika traditioner får de olika namn och kan tyckas behandla olika saker.  
Jansson skriver om ackordets olika användningsområden beroende på om det är jazzmusik 
eller traditionell konstmusik: 
 
Den musikstil som kanske mest förknippas med ackordsfärgning är jazzmusik. I denna är ackord med färgningar 
huvudsakligen att betrakta som självständiga ackordsbildningar och färgningstonerna många gånger 
självskrivna…Detta förhållningssätt skiljer sig från det inom traditionell konstmusik, där en färgningston ofta 
behandlas som ackordsfrämmande ton: som förhållning, förslag genomgångston etc, som relativt snabbt går 
vidare till en ackordton. (Jansson, 1995, s. 103) 
 
Vad som motiverar mig till att skriva denna uppsats grundar sig i känslan av att jag behöver 
kartlägga den teori som jag studerar, för att jag ska kunna hitta pedagogiska tillvägagångsätt 
som känns rimliga för mina framtida elever. Under min tid på Kungl. Musikhögskolan har jag 
fått sätta mig in i olika epoker som hämtar teori från sin historia samt påverkar framtida 
epoker. Exempelvis har jag studerat 1900-talets konstmusik en termin och terminen efter 
studerat romantikens harmonik. Här tänker jag att viss förkunskap krävs för att förstå hur en 
musikepok tagit den vägen den har. 1900-talets konstmusik är såklart starkt influerat av 
tidigare metoder och blir därför en brytpunkt, ett nytt sätt att tänka kring komponerande. Det 
känns viktigt för mig att förstå hur musikteorin blivit det den är idag. Vilka kunskaper är 
relevanta för mina framtida elever? Kan jag exempelvis använda mig av lärdomar från 
kontrapunkt för undervisning inom jazzimprovisation? Vilka kunskaper är relevanta för mig 
som den typ av musiker jag är?  

Under tidens gång har jag funnit musikteoretiska synonymer och för att minimera förvirring 
behövdes en kartläggning. En viss historisk förståelse är också nödvändig för min framtida 
undervisning. Detta för att kunna visa på hur den västerländska musiken tagit form och 
utvecklats till de regler vi förhåller oss till idag. Vid improvisation och komposition finns 
tekniker som utvecklats men inom dessa områden är det också önskvärt med personlig 
signatur. En teoretisk förståelse är alltså att föredra för min utveckling inom improvisation 
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samt komposition. Att hitta teorier som kan tyckas sammansmälta satstekniker, frasbildning, 
harmonik har alltid varit av ett intresse. Mitt syfte har varit att utforska sådana teorier och 
förknippa dessa till den musikteorikunskapen jag hittills fått lära mig. Vilka teorier finns och 
är dessa relevanta för mig och mina framtida elever? 
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att strukturera och kartlägga musikteori från afroamerikansk 
jazztradition samt västerländsk musiktradition samt använda mig av denna för konstnärliga 
och pedagogiska ändamål. Min förhoppning är att jag ska skapa struktur inom de olika 
musikteoretiska momenten som jag hittills stött på i mitt studerande av ämnet. I skapandet av 
kartläggningen vill jag hitta samband för att jag ska få en större förståelse över musikteorin 
som ämne. På så vi kan jag som pedagog bli mer strukturerad i min undervisning. Detta så att 
mina framtida elever får fokus på det väsentliga, det som elever förhoppningsvis kan ha 
användning av i eget konstnärsskapande. Jag vill skala av musikteori till något konkret som 
känns närmre det praktiska musicerandet. Därför vill jag skapa konkreta musikexempel som 
behandlar olika områden inom musikteori samt använda improvisationsmetoder för att 
komponera ett solo till Donna Lee. Mina forskningsfrågor är följande:  
 

• Hur kan musikteori kartläggas?  
• Hur kan en kartläggning av musikteori hjälpa mig som musiklärare? 
• Hur kan komposition fungera som verktyg för improvisation?  

 

1.2 Bakgrund 

Musikteori är et stort ämne och nedan presenteras en del så som ämnet ser ut idag. Min egna 
teoretiska undervisning har fäste i Stockholm och Kungl. Musikhögskolan och därför kommer 
bakgrunden spegla musikteoriupplägget som finns där. Kapitlet inleds med den västerländska 
musiktraditions teoretiska utveckling, vilket följs av improvisationsteori.  

1.2.1 Funktionsanalys 

Det vedertagna teoretiska upplägg som undervisas i Sverige har fått sitt fundament från 
tidigare samlad lära av författare såsom Valdemar Söderholm (1957), Sten Ingelf (2008), 
Ulla-Britt Åkerberg och Roine Jansson (1995) för att nämna några. I dessa harmoniläroböcker 
finner vi hur den västerländska musiktraditionen fått den teoretiska form vi använder oss av 
idag. Här kan nämnas den analysmetod som heter funktionsanalys. Denna analysmetod ger 
ackord en funktion i harmoniken. Såhär skriver Jansson om detta: 

…De olika ackorden i ett musikstycke ingår i ett harmoniskt sammanhang. 
Det rör sig dels om de olika ackordens funktion i tonarten (t.ex. tonika, 
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dominantseptimackord och subdominant), dels om samband mellan ackord i 
ackordföljder… (Jansson, 2007, s. 96) 

Vidare skriver Jansson om ett slags vedertaget synsätt på de olika funktionerna som finns.  

När ackorden beskrivs med funktionsbeteckningar kallas de för tonika (T), 
subdominant (S), och dominant (D): 

• Tonikan är det ackord där man ”känner sig hemma”, den har en vilande 
karaktär 

• Subdominanten är ett öppet ackord, som kan gå vidare på många olika sätt 
• Dominanten uppfattas ofta som ett framåtsträvande ackord, det rymmer en 

viss spänning (Jansson, 2007, s. 97) 
 

Såhär skriver Bengtsson om funktionsanalys efter diatoniska ackord:3 
 

I durskalan finns halva steg mellan 3e och 4e och mellan 7e och 8e 
tonen. Den 4e och 7e tonen betecknas som ostadiga och behöver 
upplösas till 3 resp. 8. Ackord som innehåller 4e och 7e steget kallas 
dominantiska ackord (D). Ackord som bara innehåller det 4e steget i 
en durskala kallas för subdominantiska ackord (SD). Övriga ackord 
kallas toniska (T). Detta är en förenkling jämfört med klassisk 
funktionsanalys, men fungerar i de flesta situationer. I jazz och pop 
används ofta Imaj7 som tonika. Den 7e tonen ses då som en berikning 
(färgning, spänningston) till ackordet och behöver ingen upplösning. 
(Bengtsson, 1994, s. 16) 

 
Här ser vi en viss skillnad mellan funktionsanalys beroende på om den används i 
västerländsk klassisk musik eller i jazzmusik. Eftersom jazztraditionen ser fyrklangen 
som ”grundackord” tas inte samma hänsyn till skalans sjunde ton som i den klassiska 
analysen ses mer som spänningston. Såhär skriver Jansson om detta: 
 

En viktig orsak till att många upplever dominanten som framåtsträvande är 
att ackordets ters är tonartens inledningston. Denna ton är en ledton till 
tonartens grundton. I C-dur:  
B              C 
En ledton är en ton som strävar efter att gå ett halvtonsteg till närmaste ton i 
en diatonisk skala. En sådan strävan brukar kallas ledtonsspänning. Om du 
spelar de tre huvudklangerna i C-dur i följd märker du att du efter G-
ackordet åter vill ta ett C-ackord. Detta beror till stor del på att tonen b i G-
ackordet strävar mot grundtonen c. (Jansson, 2007, s. 97) 

 
 

                                                
3 Med diatoniska menar jag ackord enbart efter det tonförråd skalan ger oss. Om tonarten är C-dur så är de 
diatoniska ackorden C, dm, em, F, G, am, bmb5.  
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Figur 1 är min egna sammanställning av funktionsbeteckningar för ackorden i C-dur. 

Söderholm (1957) visar på hur satsteknik har sin grund från kyrkomusiken och koralerna. Här 
har många klassiska kadenser tagit form. Idag talas det om starka och svaga taktdelar, 
konsonans och dissonans och att musik rör sig mer trivsamt när dessa får brukas på just starka 
eller svaga delar av takten (Bengtsson, 1994, s. 25) 

Vad Söderholm (1957) hänvisar till i sin harmonilärobok är jambisk och trokeisk rytm som 
kan liknas med läran från det som skrivs i versmått (Söderholm, 1957, s. 21). 

1.2.2 Stegteori jazz 

 I samband med den afroamerikanska improvisationsmusikens framfart har teoretiker samlat 
grundläggande fundament för den typen av musik. Några att nämna Sten Ingelf, Roine 
Jansson, Ola Bengtsson, Derek Bailey och George Russell.  

Improvisationstraditionen inom jazz är uppbyggt på stegteori. Varje ackord i given tonart ges 
en romersk beteckning och därefter en skala som fungerar som tonförråd för det ackord 
improvisatören ska spela över (Bengtsson, 1994, s. 19). 

 
Figur 2 Min egna sammanställning för skalbeteckningar för fyrklanger efter durskala. 

Ackord som inte är uppbyggda av skalans tonförråd får även de en given skala. Då blir 
tonförrådet för skalan ackordets toner (som oftast är fyra då fyrklang fungerar som grund för 
jazzmusik) samt övriga toner från tonartens skala. Exempelvis kan vi se att fyrklangen i en 
durtonart på tredje skalsteget (III) blir ett moll7-ackord. Då får ackordet skalan eolisk som 
uppträder från ackordets grundton till oktav. Ifall ackordet är dominantiskt dvs med stor ters 
så blir denna ters en ton utanför tonartens toner. Skalan efter ett sådant ackord blir mixolydisk 
b2 b6. 
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I bilden nedan vill jag illustrera hur denna skala teoretiskt blir till. Först presenteras tonartens 
samtliga toner från C till C. Därefter staplas terser ovanpå varje skalsteg för att få ut ackorden 
som tillhör tonarten. Till sist ser vi hur E7-ackordet bryter ut ur tonarten med dess durters G#. 

 
Figur 3 Egen sammanställning för C-durskalan, dess fyrklanger samt dominantackord på tredje skalsteget. 

Nedan är E7-ackordets toner i varsin box. För att skapa skala efter detta ackord infogar vi de 
resterande tonerna från C-durskalan och får en ny skala att använda över detta ackord. Skalan 
heter E mixolydisk b2 b6.  

 
Figur 4 Egen sammanställning för E7-ackordet med C-durskalans toner. 

Ackord kan också lånas in från besläktade modus. C-dur har Dm7 som ackord på andra 
skalsteg. C-frygisk har Dbmaj7 som ackord på andra skalsteg. Därför kan Dbmaj7 ses som 
inlåningsackord från C-frygisk om detta uppträder i C-dur.  

 
Figur 5 Egen bild som visar det inlånade Maj7-ackordet från C-frygisk. 
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1.2.3 George Russell och the lydian chromatic concept of tonal organization  

En utveckling i improvisationsläran står George Russell för med sin teori LCC (The Lydian 
Chromatic Concept). Med den teorin hänvisar George Russell till toners fysiska uppbyggnad 
vilket hela hans koncept vilar på. Med den lydiska skalan som grund har George Russell 
utformat skalvariationer därefter som är besläktade med given ackordsklang (Russell, 2001). 
Hans teoretiska modell har inspirerat moderna tonsättare till nya utgreningar som negative 
respektive positive harmony. 

1.2.4 Barry Harris och the sixth diminished scale 
Barry Harris är pianist som under andra hälften av 1900-talet utvecklade ett system för 
improvisation. Han kallar skalan vilket metoden grundar sig på the sixth diminished scale. 
Harris metoder finns att hitta via filmade seminarier på YouTube men också från en bok 
skriven av en tidigare elev till Harris; Alan Kingstone. Med denna bok har Kingstone överfört 
Harris metoder till gitarren som instrument. I boken inleder Kingstone såsom Harris brukar 
inleda sina seminarier, historien om människans skapelse. 

Gud är samtliga toner i den kromatiska skalan (12 stycken). Gud skapade sedan Adam och 
Eva och dem får representera de två heltonsskalorna (6 + 6 = 12). Ta två gener (toner) från 
båda heltonsskalorna och vi får deras barn (tre dimackord). Vidare utvecklar Barry en skala 
han kallar för sixht diminished scale (Kingstone, 2006, s.16).  

2 Metod 
Nedan skriver jag processen från litteraturstudie till skapande av musikexempel som går att 
använda i framtida undervisning. Rubrikerna som följer är litteraturstudier där jag lyfter min 
valda litteratur samt vad jag hämtade utifrån dessa, kartläggning där jag placerar 
anteckningarna i en mindmap och koppla ihop kartläggningens moment där jag utgör grunden 
för vad mitt resultatkapitel handlar om. Till sist beskriver jag mitt skapande av musikexempel 
samt komponerandet av ett solo som finns att hitta som bilaga.  

2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudien gjordes utifrån ett flertal verk som behandlar musikteori eller musikböcker 
med fokus på praktiska övningar. Mest givande för min kartläggning var litteratur av 
Valdemar Söderholm, Sten Ingelf och Roine Jansson. Söderholm har en mer faktatungt och 
historiskt närmade till musikteoriämnet i sin bok Harmonilära utgiven 1957. Resterande tar 
med mer praktiska övningar som snabbt får dig som läsare att känna på de olika teoretiska 
nedslagen. Jansson gör detta på ett bra sätt i sin Stora Musikguiden utgiven 2007. Med dessa 
böcker samt Ingelf´s Lär av mästarna, klassisk harmonilära (utgiven 2008) tas en mycket stor 
del av det teoretiska fundament upp som den klassiska musiken från västerländsk 
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musiktradition är uppbyggt utav. Utöver grundläggande musiklära så behandlar dessa verk 
även klassisk stämföring, typiska harmoniska mönster samt mycket exempel från skriven 
musik, klassisk som populärmusik.  
 
Litteraturstudien innefattade även teoretiska modeller för jazzimprovisation. De teoretiker jag 
hämtat mest från är Ola Bengtsson med sin Jazzharmoni 1+2, för komposition analys och 
improvisation (utgiven 1994) och Derek Baker med sin Improvisational patterns, the bebop 
era: volume 2 (utgiven 1979). Här fann jag utöver grundläggande musiklära; Skalor att 
använda till givna steg utifrån stegteori inom jazz, modala metoder samt nya skalor i 
beboptradition. Jag använde mig av deras metoder för att komponera ett solo som ligger som 
bilaga.  
 
De två nyare improvisationsteorierna studerades dels ur George Russells egna bok Lydian 
chromatic concept of tonal organization och Alan Kinstone´s The Barry Harris harmonic 
method for guitar (utgiven 2006).  
 
Utifrån dessa litteraturer har en kartläggning utformats och musikaliska synonymer 
uppdagats. Min förhoppning var att samla in material för att sedan kunna skapa samband och 
vägar in till ett praktiskt musicerande, liknande de tidigare nämnda verken där fakta får 
praktiseras i övningar. Mitt egna praktiska musicerandet har fått fungera som en röd tråd. Det 
vill säga att för varje teoretiskt nedslag jag fann intressant försökte jag musicera det på mina 
instrument. Instrumenten jag gick tillväga med var gitarr och piano då dessa kan fungera både 
som harmoniska och melodiska instrument.  
 
För att rangordna det väsentliga till kartläggningen har jag gjort en överskådlig granskning av 
litteraturen. Jag lät mina nyckelord få fungera som guide då samtlig litteratur är omfattande 
inom musikteori. Dessa nyckelord var: Harmonilära, Funktionsanalys, Stegteori Jazz, 
Stegteori Klassiskt, The lydian chromatic concept of tonal organization, sixth diminished 
scale, Kontrapunkt. Ett av nyckelorden var harmonilära vilket är ett stort begrepp som också 
givit namn till flera av de teoretiska läroböckerna. Valdemar Söderholm, Sten Ingelf och 
Roine Jansson är alla författare till litteratur som just fått sitt namn harmonilära.  
 
Mitt första stadie för uppsatsen började med att samla så mycket material som möjligt. Utifrån 
litteratur av Valdemar Söderholm, Sten Ingelf och Roine Jansson som behandlar musikteori 
har jag varit på jakt efter modeller som kan fungera som fundament för ett teoretiskt område.  
 
När jag läste igenom min valda litteratur så var jag intresserad av att hitta teoretiska modeller 
som lyftes av flera av författarna. Modeller som dykte upp i flera av litteraturerna var 
kadenser, skalor, modus, stämföring m.m. Samtliga modeller av intresse antecknades ner i 
textform. Det var viktigt att jag inte plagierade författarnas förklaring utan själv med egna ord 
formulera vad ett teoretiskt nedslag handlar om och hur det kan användas.  
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Figur 6 Inskannad sida över anteckningar för litteraturstudien 

 
Ovan är anteckningar som gjordes under litteraturstudien. Det kunde handla om att 
konkretisera för mig själv med ord vad en teoretiker skrev om. Att använda penna och papper 
var viktigt för mig i denna process så jag kände att kunskap befäste sig på ett djupare plan 
inom mig. Här skrev jag också ner idéer för vilka musikexempel jag borde göra efter 
teorierna. Min förhoppning om tiden räckte till var att även spela in klingande exempel efter 
utvalda teoretiska modeller. Vissa anteckningar kunde både handla om något jag tyckte var av 
vikt eller inte förstod. Vad som var viktigt var att alla tankar var samlade på ett och samma 
ställe. På det viset kunde jag gå tillbaka och jämföra nyare tankar med redan skrivna. I vissa 
fall kunde jag se klarhet i modeller jag tidigare inte förstod men det hände också att modeller 
upplevdes som långt borta och om så var fallet kunde jag avkasta idén om att inkludera dessa i 
mina exempel. 
 

2.2 Kartläggning 
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När jag kände att jag hade tillräckligt mycket anteckningar var det dags för kartläggningen 
och att hitta samband mellan dessa. Min kartläggning ville jag skulle vara i form av en 
mindmap. Jag bestämde mig för att navet för kartläggningen skulle få namnet; kartläggning 
över musikteori. Jag skrev ner de olika teoretiska modellerna jag funnit och förgrenade inte 
dessa till en början.  
 
Vid den här tidpunkten såg min kartläggning ut som planlöst spridda bubblor av teoretiska 
nedslag utan koppling eller förklaring för vad dessa handlar om. Jag fann också att vissa 
bubblor var synonymer till varandra. Detta åtminstone på ett teoretiskt plan men jag 
misstänkte att de olika namnen berodde på att dessa var hämtade från olika musikaliska genre. 
Då tiden började bli knapp började jag arbetet med att koppla ihop dessa ”bubblor” för att se 
hur resultatet skulle se ut.  
 
Här bör nämnas om min analoga metod för näst intill hela processen med arbetet. Jag skrev 
kortare anteckningar som kunde handla om vad som helst i textform. När jag exempelvis 
undersökte Oliver Messiaens egenkonstruerade skalor fann jag mig distanserad från min 
grundtanke. Musiken jag hittade samt lyssnade på som använde Messiaens tekniker kändes 
långt borta från vad jag var intresserad av. Men eftersom det var teoretiskt intressant 
antecknades det ner för att jag skulle få grepp om han idéer.  
 

2.2.1 Koppla ihop kartläggningens moment 
 
När en viss modell presenterades i flera av mina källor fann jag dessa väsentliga. Exempelvis 
fann jag växeldominanten som ett återkommande fenomen i flera av källorna. Denna kan jag 
då anta har stor vikt för hur harmonilära kan fungera. Växeldominanten antecknades då ner i 
en kartläggning. Jag ville inte bara hitta viktiga fundament i musikteorin utan samband mellan 
dessa var också viktiga. När jag senare läste om Dominanten dominant kunde jag se att denna 
handlade om samma sak. Jag hade nu alltså funnit två modeller med olika namn. Eftersom 
dessa var synonymer till varandra fick de kopplas ihop i kartläggningen.  
 
Processen med att koppla ihop momenten var som så att jag drog streck mellan två eller flera 
”bubblor” ifall dessa hade något gemensamt. Jag märkte hur kartläggningen fick olika ”öar”. 
Utöver kartläggningen mittpunkt skapades en enskild ”ö” med namnet improvisation. Denne 
kopplades ihop med en annan ”bubbla”; komposition. Jag tänkte att komposition och 
improvisation är nära besläktade till varandra och att övriga ”bubblor” kan finna sin koppling 
till dessa. Komposition/improvisation gjordes till praktiskt musicerande då jag skrev ett solo 
till Donna Lee. De skalor jag funnit från Derek Bailey kopplades ihop med denna ”ö”.  
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Figur 7 Inskannad sida över kartläggningen från litteraturstudien.  

 
 

2.2.2 Slutsatser av kartläggningen 
 
Mina slutsatser från kartläggningen gav mig mer förståelse för vad som borde göras till 
musikexempel. Jag såg att ”bubblan” med namnet kadens hade många kopplingar till olika 
kadenser jag funnit från litteraturstudien. Jag bestämde mig för att samla dessa som en slags 
bank. Jag visste nu alltså att ett kapitel i resultatkapitlet skulle bli den om kadenser.  
 
Mitt arbete med det komponerade solot till Donna Lee ville jag samla i resultatkapitlet. Jag 
bestämde mig för att visa detta med en samling skalrörelser jag använt för att komponera 
solot.  
 

2.2.3 Syntes: Konstruktion av musikexempel 
 
När kartläggningen började ta form behövde exempel utformas för att det praktiska 
musicerandet. I detta stadie gjordes musikexempel som kan praktiseras av framtida elever 
samt fungera som mitt egna förhållningssätt kring de teoretiska nedslagen. Jag hade redan nu 
bestämt mig för vissa kapitel som resultat. Alla kadenser jag hittat ville jag sammanställa på 
ett och samma ställe och skriva kortare förklaringar på hur dessa fungerar. Samtliga kadenser 
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gjordes i notskrivningsprogrammet Sibelius i diskant och basklav. Detta för att bevara den 
fyrstämmiga sats som presenterades så väl i Valdemars Harmonilära (utgiven 1957). Med 
fyra stämmor kände jag också att det blev tydligare att därefter visa på hur linjer skapas och 
stämmor som leder enligt praxis. Exemplen fick även presenteras med ackordsanalys4 såsom 
Sten Ingelf gör i sin Jazz- & popharmonik (utgiven 1982). Jag kände att noter med 
ackordsanalys blir tydligt för läsaren eller mina framtida elever.  
 
Svårast att hämta från kartläggningen var det som var hämtat från George Russell och Barry 
Harris. Här upplevde jag att de teoretiska modellerna hade presenterats för mig men det var 
inte självklart hur dessa skulle konstrueras till notexempel. Jag valde att presentera det jag 
förstod utifrån deras teorier. Eftersom jag förstod att George Russells teori helt hängde på 
musikens fysiska uppbyggnad så ville jag presentera detta för läsaren istället för de skalor han 
utvecklar idén ifrån.   
 
I anknytning till kartläggningen fick improvisation/komposition eget nedslag. Här fick de 
praktiska exemplen fungera som ramverk för ett komponerat solo. Ett verk som inspirerat 
många är Beboplåten Donna Lee skriven av Charlie Parker. Temat i sig innehåller fundament 
för improvisation inom beboptradition. Låten delades upp i mindre delar och fraserna 
studerades med gitarr som musikaliskt verktyg. När samtliga fraser fått given fingersättning 
spelades det i sin helhet. Under en veckas tid forcerades tempot från 60 bpm till 160. 
Originalinspelningen från 1947 spelas på ungefär 220 bpm. Därefter användes de praktiska 
musikexemplen för att konstruera ett komponerat solo. Temat fick fungera som 
inspirationskälla. Solot komponerades för att senare praktiseras.  
 

2.3 Sammanställning av kartläggningen 
 
Nu stod jag med en kartläggning som innehöll en hel del moment ur musikteorin. Tiden var 
inne att börja skriva och därför beslutade jag mig för att samlandet var klart. För att klargöra 
vad de olika sakerna stod för i kartläggningen behövde jag samla dessa i rubriker. Dessa blev 
Kadenser, Harmoniskt fundament efter durskalan, Improvisation i Bebopstil. Med min 
samling kadenser ville jag skapa korta och tydliga notexempel med kortare text för att få 
läsaren och mig själv att förstå innebörden av kadenserna och hur dessa kan användas. 
Kadenserna gjordes alla i C-dur.  
 
Rubriken harmoniskt fundament efter durskalan är en redogörelse för hur ackord skapas efter 
dur-tonalitet, vilka skalor dessa får samt hur dessa förhåller sig till varandra.  
 

                                                
4 Ackordsanalys är där ackorden till musik skrivs ut i bokstäver, exempelvis C, Cm eller C6 etc. Detta skrivsätt 
visar tydligare för utövaren vilket ackord det handlar om och inga notkunskaper krävs men nackdelen kan vara 
att önskvärda harmoniska linjer i uteblir.  
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De improvisationstekniker jag funnit användes till att komponera ett solo i Bebopstil över 
låten Donna Lee skriven av Charlie Parker. Innan jag använde teknikerna på låten fick 
teknikerna listas upp. Här hade jag funnit en speciell teknik för att få skalrörelser eller längre 
fraser att landa på betonad taktdel. Denna teknik fungerar både i uppåt samt nedåtgående 
rörelse. Låtens tema (där improvisationslinjer går att hitta i sig) använder sig mycket att 
skalrörelser nedåtgående och fyrklanger uppåtgående.   

 

3 Resultat 
Här listar jag upp de utvalda teoretiska modellerna med notexempel och förklaringar för hur 
dessa kan användas. Dessa behandlar improvisation, harmonisk uppbyggnad samt kortare 
redogörelse för de nyare modeller som Barry Harris och George Russell utvecklat. Samtliga 
bilder är gjorda av mig i musikprogrammet Sibelius.   
Resultatkapitlet är indelat i rubrikerna: 
 

• Harmoniskt fundament efter durskalan 
• Sixth diminished scale 
• Ackord och deras plats i tonarter 
• Utökning av modus vid improvisation i bebopstil 
• Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization 
• Kadenser 

1.1 Harmoniskt fundament efter durskalan  

 
Detta kapitel kommer handla om det jag hämtade ur litteraturen som tar upp teoretiska 
modeller för jazzimprovisation. Sist visar jag på hur ackord med likvärdig funktion endast 
skiljer sig beroende på hur basstämman spelas. 
 
Utifrån den joniska skalan (durskalan) i valfri tonart finns de dur och mollackord som tillhör 
tonarten genom att stapla terser för att skapa treklang. Vi kan ge varje ton/ackord i skalan 
stegbeteckning. Ett mönster av dur och mollackord som är sig likt oavsett tonart framträder. 

   
Figur 8 C-durskalan 
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Figur 9 Treklanger efter durskalan. 

Vi har nu tre durackord och fyra mollackord. Ackordet på stegbeteckning VII får även 
förminskad kvint vilket gör ackordet som treklang flertydigt. Vi kan se det som ett eget 
ackord (Bmb5) eller som dominanten (G7) utan dess grundton. Jazztraditionens teoretiska 
konstruktion bygger på fyrklanger. Staplas ytterligare en ters på treklangerna får vi 
fyrklanger. Vi får nu samma mönster av dur- och mollackord med varje ackords skalenliga 
septima. Första ackordet får stor septima, andra ackordet liten och så vidare. Liksom 
treklangerna har fyrklangerna ett mönster av ackord med stor eller liten septima. Detta 
mönster återkommer oavsett tonart.  
 

 
Figur 10 Fyrklanger efter durskalan. 

 
Vad som följer är sju olika ackord i varje tonart med tillhörande skala hämtade ur samma 
tonförråd som den tonart man är i. Skalornas uppkomst följer samma princip som 
stegbeteckningarna med skillnaden att istället för ters-staplingar skalenligt, en serie av sju 
toner stegvis.   

 
Figur 11 Skalor efter durskalans skalsteg.  

 
Vad gäller ackorden och skalorna finns många likheter. Den klassiska funktionsanalysen 
berättar för oss att varje durackord i varje tonart har sin parallell. Parallellen finner vi alltid 
genom att skalenligt låta bastonen falla en ters. A ligger en liten ters ner från C och vi kan då 
anta att dessa är paralleller med varandra. Den fallande tersen blir alltid en liten, alltså L3.  
 
Tonikan kan ersättas med sin parallell (Tp). Vid treklanger är det endast en ton som skiljer. 
Detsamma gäller för S & D som har sina paralleller (Sp och Dp). Oavsett om vi spelar med 
fylligare ackordsklanger eller treklanger märker vi hur nära dessa paralleller egentligen är. 
Många gånger är det bara bastonen som skiljer.  

 
Figur 12 visar hur Tonika-ackordet och Tonikaparallell-ackordets likheter då endast bastonen skiljer dessa åt.  
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3.1 Sixth diminished scale 
 
I detta kapitel visar jag på hur Harris skala kan användas för praktiskt musicerande.  

 
Figur 13 visar Sixth diminished scale noterad från C.  
 

 
Denna skala har samma toner som en vanlig durskala med en tillagd ton mellan tonsteg V och 
VI. Vi kan se detta som durskalan med både L65 samt S6 (Ab och A). 
Med detta tonförråd kan vi spela C6 i grundläge, Ddim7, C6/E, Fdim7, C6/G, Abdim7, C6/A, 
Bdim7. C6 innehåller samma toner som Am7. Det betyder att vi kan se C6 samt Am7 som 
samma ackord oavsett omvändning. Klangen blir definierad i och med bastonen. C6 blir det 
vill säga Am7 med tonen A i basen. Ett annat sätt att bygga upp skalan på som talar mer för 
skalans namn är C6 plus dim7-ackord staplat från C-durs septima (Bdim7).  
 
Ett dim7-ackord kan fungera som ett dominantackord med b9 utan baston vilket det ofta 
används som. Detta betyder att klangerna utifrån Sixth diminished scale kan fungera som T 
och t samt D till båda beroende på baston. Dim7 ackordet har även potential för enkla 
stämföringar till andra typer av ackord. Sänker du valfri ton i ett dim7 och du får alltid ett 
dominantackord. Höjer du valfri ton i ett dim7 får du alltid ett moll 6. Sänker du en ton samt 
dess efterföljare i ett dim7 och du får alltid ett sextackord (i dess parallell ett moll7). 
 

 
Figur 14 Sextackordet från första skalsteg samt Dim7-ackordet på andra skalsteg med dess omvändningar. 

 

                                                
5  
L6 = intervallet liten sext  
S6 = intervallet stor sext  
Skalan innehåller båda typer av sextintervall i förhållande till grundton. 
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Figur 15 Samma klanger i diskantregistret som figur 14 men med Tp och dess dominant som grundton.  

 

3.2 Ackord och deras plats i tonarter 
 
I detta kapitel har jag gjort en sammanställning för hur ackordtyper knyter sig an till en tonart.  
 
Kingstone skriver om ett typ av ackord och hur många platser denne har i en tonart 
(Kingstone, 2006, s. 17).  För att förstå vad han menar behövde jag skriva själv i ord vad detta 
betyder. Såhär blev det resultatet:  
 
 
 
I varje durtonart finns: 
2st Maj7-ackord 
3st Moll7-ackord 
1st Dominant7-ackord 
1st Moll7b5-ackord 
 
Det betyder att varje ackord har även samma antal platser i en tonart som det antal 
ackordstypen finns i en tonart. Till exempel finns ackordet Cmaj7 bara i två tonarter (C-dur & 
G-dur) varav ackordet Dm7 finns i tre tonarter (C-dur, Bb-dur & F-dur).  
 
Efter detta ställde jag mig själv frågan, är detta relevant för praktiskt musicerande?  
Låt oss behandla Dm7 i den frågeställningen. Det jag fann var att även om ackordet är den 
samma i sig i de tre tonarterna så kan jag inte i improvisation eller komposition behandla 
dessa likadant funktionsmässigt. I C-dur är ackordet IIm7 (subdominantiskt eftersom det är 
parallellen till S). I F-dur är ackordet VIm7 (toniskt då det är Tp till T). I Bb-dur är ackordet 
IIIm7 (flertydigt då det kan fungera som både Dp och Tk6).  

                                                
6 Tk står för tonikans kontraparallell och analyseras som så när tonikan var det förväntade ackordet. 
Kontraparallellen finner vi alltid stor ters upp från tonikan. 
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Vad som följer är vetskapen om att ett ackord fungerar olika i olika tonarter och färgas7 
därefter och du som musiker gör bra i att känna till detta. 
 

3.3 Utökning av modus vid improvisation i bebopstil 
Inom Beboptraditionen har kromatiskt närmande toner tillkommit i tonspråket för att enklare 
kunna spela ut ett ackords viktiga toner, dvs att ackordtoner landar på starka taktdelar (Baker, 
1979, s. 15). I C-dur får ackordet C sin tillhörande skala, Jonisk. Spelar vi skalan nedåtgående 
finner vi att linjens toner som motsvarar ackordet hamnar på svaga taktdelar. I exemplet 
nedan hamnar ackordets ters samt kvint på svagare taktdelar och blir i sin tur inte lika 
framträdande för ackordet det spelas över. 
 

 
Figur 16 C-durskalan nedåtgående. 

Detta kan lösas med att lägga till en ton i skalan, Ab. På detta sätt faller tonerna E samt G på 
starkare taktslag och vi får därigenom ny skala; Major Bebop Scale.  

 
Figur 17 C-durskalan nedåtgående med tillagd kromatisk tom mellan sjätte och femte steget.  

Vi kan med samma skala starta linjen från tersen (E) eller kvinten (G). Även då får de viktiga 
ackordstonerna sin plats i starka taktdelar.  

 
Figur 18 Samma toner som figur 17 med start från E. 

 
Figur 19 Samma toner som figur 17 med start från G. 

Denna metod har även sin plats i linjer med mixolydiska skalan som grund. Här är det vanligt 
att placera den kromatiska närmande tonen mellan b7 och grundton i skalan. Denna skala har 
fått sitt namn Dominant Bebop Scale. 
                     

                                                
7 Utöver treklangen som fungerar som grund för ackord kan ytterligare terser staplas och ackordet blir mer färgat 
och klangen mer komplex. Tonerna som följer efter treklang är ackordets septima (7), nona (9), undecima, (11) 
och oktav + sext (13).  
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Figur 20 Dominant Bebopscale noterad i nedåtgående rörelse.  

 

 
Figur 21 Samma toner som figur 20 med start från Bb.  

 
Utifrån tonförrådet av Dominant Bebop Scale på givet dominantackord (C7) kan terser staplas 
från plats I, III, V och VII. Dessa är samma platser som ackordets grundton (I), ters (III), 
kvint (V) och septima (VII). Skalans båda septimor och dominantackordets septima bör inte 
förväxlas. Eftersom ackordet innehåller liten septima så tar vi endast hänsyn till denne vid 
uppbyggnad av terser från ackordets toner. Detta även för att skalans stora septima fungerar 
som utfyllnad samt ledton.  
 
Vi finner nu att olika fyrklanger skapas som är besläktade med dominantackordet i fråga. Från 
ackordets grundton får vi C7. Från ackordets ters får vi Em7b5. Från ackordets kvint får vi 
Gm7. Från ackordets septima får vi BbMaj7. Som improvisatör kan vi se dessa nya ackord som 
besläktade och hämtade ur det mixolydiska samt se dessa i förhållande till C7.  
 
Till varje givet dominantackord har vi alltså utifrån ackordstonerna: 
1 (root, grundton) = I7 
3 (third, ters) = IIIm7b5 
5 (fifth, kvint) = Vm7 
7 (seventh, septima) = bVIIMaj7 
 
Att tänka på detta vis brukar kallas överlagrade treklanger/fyrklanger eller Superimposed 
chords samt Upper structure. Detta är användbart vid altererade dominantackord då 
tonförrådet kan kännas omfattande. 
 
Utifrån principerna av bebop och de skalor som uppkommit har jag komponerat ett solo på 
Charlie Parkers/Miles Davis Donna Lee (Contrafact baserad på Back Home Again In 
Indiana). Figur 22 nedan är solot i sin helhet. Stycket skrevs med hjälp av det jag hämtade 
från Baker (figur 16-21).  
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Figur 22 Det komponerade solot i sin helhet.  
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3.4 Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization  
Improvisation i jazztradition är teoretiskt uppbyggt efter den konsonans/dissonans-funktion 
som präglar västerländsk musiktradition. Efter den tempererade stämningen får vi tolv 
tonarter med likvärdig symmetri vad gäller uppbyggnad av ackord och skalor. Durskalan är 
grunden och utefter den staplas treklanger. På så vis får vi klanger som upplevs som “vilande” 
och andra som dissonanta och vill lösas upp. Ramverket som improvisatören står inför kan 
tyckas vara omfattande. Ett ackords plats i durskalan ger den dess egna tonförråd vilket 
betyder att varje givet ackord får sin egna skala. För att ta hänsyn till ackordet harmoniska 
funktion finner improvisatören att inom skalorna finns Avoid Notes8. I C-dur finner vi 
fyrklangen på första skalsteg som Cmaj7. Dess tillhörande skala blir Jonisk (durskalan). 
Förutom ackordets skaltoner funkar toner från skalan som bidrar till en vilande klang. Tonen 
F i skalan gör den vilande klangen diffus. Den tillsammans med ackordets septima skapar 
tritonusintervall. Ett intervall som vill lösas upp.  
 
Vad George Russell (2001) föreslår är att du som improvisatör/kompositör ser till vad som 
uppkommer naturligt, backar tillbaka bandet till den tid då musik var uppbyggt efter det rena; 
naturtonserien. 
 

 
Figur 23 övertonsserien noterad med kvintintervallet.  

  
Intervallet som uppkommer efter det mest rena intervallet (oktaven) är den rena kvinten. 
Staplar vi kvinter får vi tillslut den lydiska skalan.  

 
Figur 24 Kvintstapling och den lydiska skalan noterad.  

Använder vi den lydiska skalan till ackordet på tonplats I (Cmaj7 i C:) finner vi att F inte 
längre som Avoid Note. F har blivit F# och skalan tonförråd blir därigenom mer naturlig till 
den vilande klangen.  
 

                                                
8 En ton som kan upplevas dissonant i förhållande till harmoniken.  
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George Russell (2001) menar att mellan ett kvintintervall är det alltid den lägre tonen som 
känns tonisk. Kvintens omvändning är den rena kvarten och därför känns den övre tonen i ett 
sådant intervall tonisk. Ser vi till durskalan C till C med George Russells förhållningssätt 
finner vi det problematiskt att C är tonika. Vi kan se ett förhållande mellan kvint samt kvart 
intervallet med skalans fjärde tonsteg F. Från skalsteg I finner vi R4 upp till F. Skalsteg (I) är 
även kvint ner till F vilket tyder på att den egentliga tonikan i C-dur är F.  
 
 
The basic harmonic structure of the major scale reverses the order in which intervals are found within 
the overtone series by having the interval of a fourth precede that of a fifth. The real tonic of both 
intervals is the tone on the fourth degree of the major scale, the Lydian do (F in this example).  
(Russell, 2001, s. 6) 
  
Problematiken med detta är att vi även kan se till C på samma sätt. G är kvint ner till C samt 
kvart upp till C.    
 
 

 
Figur 25 Kvint och kvart-intervallet från C.  
 
 

3.5 Kadenser 
 
Här kommer en samling kadenser som är hämtade både från klassisk västerländsk tradition 
och jazztradition. Samtliga bilder har jag gjort i musikprogrammet Sibelius. Samtliga 
kadensnamn är hämtade ur litteraturen. 
Jansson/Åkerberg skriver om kadenser: 

 
I alla musikaliska förlopp förekommer växling mellan spänning och avspänning. Harmoniska slutfall,  

T ex vid frasslut, kallas kadenser. Dessa kan i olika hög grad upplevas som avslutande. 
(Jansson, Åkerberg, 1995, s. 16) 
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Figur 26 Min egna bild över helkadensen i C-dur.  

 
Helkadens eller autentiskt helslut är då dominanten leder fram till tonikan. Viktigt här är att 
dominantens ters (B) som är stark ledton får gå i riktning mot tonikans grundton (C). 
Bastonen i dominantackord har som riktning mot tonikans grundton en ren kvart upp eller ren 
kvint ner. Altstämman får en kvarliggande melodi och kallas då sidorörelse. Sopran och 
tenorstämmorna rör sig i samma riktning i parallella sexter och kallas då parallellrörelse. 
 

 
Figur 27 Min egna bild över den fullständiga helkadensen i C-dur. 

 
Den fullständiga helkadensen är där subdominanten går via dominanten till tonikan. 
Söderholm skriver om kadensen: 
 
Mellan dessa ackord finns det ingen kvintsläktskap: intet kvintavstånd mellan ackordens grundtoner, 
ingen gemensam ton, och det halva tonsteget mellan S-ackordets kvint och D-ackordets ters ger inte 
samma intryck av ledton som halvtonssteget i ackordförbindelsen D – T och T – S eller omvänt. 
Subdominant- och dominantackorden står därför i ett klangligt motsatsförhållande till varandra, 
förenade endast av sin kvintsläktskap med tonikaackordet. 
(Söderholm, 1957, s. 21) 
 
 

 
Figur 28 Min egna bild över halvkadens i C-dur.  
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Halvkadens eller gör att musiken kan leva vidare när eventuell melodi vilar. Då slutackordet 
är dominanten i tonarten (eller dominant överlag) så ges inte musiken ett harmoniskt slut som 
när slutackordet är ett toniskt sådant (som det är med hel – och fullständig helkadens).  
 
 

 
Figur 29 Min egna bild över en plagal kadens.  
 
Den plagala kadens som exemplet visar är en kortare variant av som brukar kallas Kvartgång.  
 

 
Figur 30 Min egna bild över en bedräglig kadens.  
 
Bedräglig kadens kan se ut på många sett men oftast sker detta när kompositören vill ge 
åhöraren känslan av dominant som går leda till sitt målackord. Ifall dominanten tidigare 
landat på tonikan ett flertal gånger så kan vi anta att när exemplet ovan spelas så förvånas 
åhöraren av att slutackordet blir tonikans parallell. Ofta kan denna kadens leda till dominanten 
parallell (Em) vilket då ses som kontraparallell till tonikan. Detta eftersom musiken gav oss 
förhoppning om att tonikan skulle vara slutackordet för kadensen.  
 
 

 
Figur 31Min egna bild över en ”tvåfemetta”.  
 
En ”tvåfemetta” är en mycket vanlig kadens i speciellt jazztradition. Kadensen är nära 
besläktad med den fullständiga helkadensen då Dm7 i C-dur analyseras som parallell till 
Subdominanten. Denna kadens har en basrörelse som faller i kvintsprång eller stiger i 
kvantsprång. Som tidigare nämnt är fallande kvint eller stigande kvart något rent som upplevs 
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som behagligt för oss. Detta sker i basstämman och kan vidare utvecklas. Det kallas då för 
Kvintgång.  
 
 

 
Figur 32 Min egna bild över en Rosaliekadens.  
 
Rosalie har ett mönster i basstämma som karakteriserar kadensen. Mönstret är stigande kvart 
följt av fallande ters. Rosalie används flitigt bland annat inom fugor där mellanspel i 
sekvenser utgör en viktig del av musiken (Jansson, Sjögren, 2017, s. 62). 
 

 
Figur 33 Min egna bild över en Ingannokadens. 

Ackordsmönstret för en Inganno är ren kvart ned flöjt av skalenlig sekund upp. Kadensen 
avslutas med den tidigare nämna II-V-I-mönstret och ger kadensen möjlighet för rundgång. 
 
 
 

 
Figur 34 Min egna bild över en atonal kvintgång.  

En kvintgång stavas oftast inte på detta vis. Min förhoppning är att mönstret och släktskapet 
mellan stamtonerna i kvintsammanhang är tydligt. Varje ackord är toniskt i förhållande till sitt 
förra ackord och följs mönstret vidare så ”vandrar” vi runt i kvintcirkeln medsols. Atonal 
kvintgång är detta då det inte följer en viss tonart. Varje ackords baston antingen stiger en ren 
kvart eller faller en ren kvint vilket inte är fallet vid tonal kvintgång.  
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Figur 35 Min egna bild över den tonala kvintgången i moll. 

Detta är en tonal kvintgång i moll. Basrörelsen tar hänsyn till tonarten och medför att 
basrörelsen mellan taktstrecket blir förminskad kvint. Kadensen har stor rungdgångseffekt och 
kan användas hela låtar som i I will survive eller Fly me to the moon. Sista ackordet kan göras 
dominantiskt vilket gör att harmoniken leder mer mot kadensens början.  

 

 

 

4 Diskussion 
I diskussion skriver jag om de tankar som uppstått under arbetet med studien samt framtida 
planer om hur jag kan ta detta vidare. Kapitlet inleds med tankar kring de två 
improvisationsteorier jag undersökt. Efter det diskuterar jag hur min metod med att kartlägga 
musikteori samt tankar kring mitt improviserade solo. Avslutningsvis diskuterar jag om det 
hela blivit så som jag tänkte mig.  

4.1 Tankar kring LCCTO (lydian chromatic concept of tonal 
organization) 

Russells teori från hans bok Lydian chromatic concept of tonal organization (utgiven 2001) är 
fascinerande minst sagt. När jag läser hans bok och ser alla skalor så tänker jag att det är hans 
resultat av massvis med år av komponerande och musicerande. Jag tänker att varje musiker 
skapar sin egna mentala bild över vad som funkar i klingande sammanhang. Jag upplever min 
egna resa på det sättet. Jag kan hålla fast vid en tidigare kunskap om vad som låter bra och 
inte och jag kan följa detta slaviskt för att jag då vet att jag har ”teorin på min sida”. Men med 
tidens gång så har jag utvecklat mina signaturer för vad som funkar och låter bra. Jag tänker 
att teori aldrig bör stå i vägen för en sådan utveckling. Russells teori kräver också en 
omfattande musikalisk kunskap för att kunna appliceras praktiskt. För om Russell menar att 
endast sex skalor täcker jazzmusikens samtliga klanger att improvisera över, varför är detta då 



 26 

inte ett mer vedertaget förhållningsätt till jazzimprovisation? Russell har efter många år funnit 
sitt svar på vad som funkar och formulerar detta teoretiskt samt lutar alltsammans mot 
musikens grundläggande fysik, det vill säga övertonsserien. Men det känns svårt för mig att ta 
till mig av hans metod utifrån var jag är musikaliskt. Åtminstone via en bok. Jag tänker att 
med mer praktiskt musicerande så utvecklas också känslan för hur musiken hänger samman. 
Kanske kommer jag längre fram förstå och kunna använda mig av Russells fascinerande teori.  

4.2 Tankar kring Barry Harris och sixth diminished scale 
Barry Harris sixth diminished scale har varit svår att ta till sig av i praktiken. Jag är övertygad 
om att hur Barry ser på det i sitt sinne är ett annat. Men som mottagare av idén känns det 
överväldigande och svårt att avkasta tidigare teoretisk kunskap för att ge plats åt hans ide. 
Hans idéer är också hänvisade till pianot. Varje musikant hittar förhoppningsvis sitt 
tillvägagångssätt för att praktisera en teori. Vad som funkar för mig behöver inte 
nödvändigtvis funka för mina framtida elever. Därför är det oerhört intressant att höra om 
andras approach. Vad gäller improvisation finns ofantligt många tillvägagångssätt. Kanske 
tänker du endast ackordet/klangen du ska improvisera över som grund? Andra tänker skala 
som tillhör varje givet ackord hänvisat till stegteorin. Improvisatören kanske ser flera ackord 
eller kadenser som en helhet och ger denne ett tonförråd att improvisera med. Jag inser att 
rytm som improvisatoriskt hjälpmedel helt uteblivit i denna uppsats. Kanske är det för att jag 
har min grund i det rytmiska som trumslagare? Jag har hört gitarrlärare genom åren tala om 
tonspråket som en mindre pusselbit jämfört med vad du som improvisatör kan göra med rytm. 
Men dessa ska gå hand i hand. Målet är att ha tillräckligt mycket verktyg i ryggsäcken att 
använda sig av att det du vill få ur dig som konstnär får göra det utan teoretiska hinder. Jag 
tänker mycket att det ska spelas “rätt”. Jag kan inte tillåta mig vara lika fri i tonspråk som i 
det rytmiska. Jag känner att min lucka att jobba med är tonspråk och harmonik för att samla 
på mig verktyg i ryggsäcken som hjälpmedel.  

4.3 Kartläggning som metod 
Jag tycker nu att min slutgiltiga kartläggning ser rörig ut. Men jag känner samtidigt att själva 
skapandeprocessen också givit mig en slags mental kartläggning. Jag tror att kunskap har 
befäst sig inom mig. Detta kan jag se i mitt resultat som är min egna förklaring med egna ord 
för hur de olika teorierna kan användas. Ett framtida projekt skulle kunna vara att göra 
kartläggningen digital. Jag har en tanke om en tredimensionell glob med de olika rubrikerna. 
Därifrån skulle den intresserade kunna klicka på en viss bubbla exempelvis Kadenser och då 
få upp en ny sida med nya rubriker. Även en sökruta skulle kunna konstrueras där man kan 
söka på ett specifik musikaliskt fenomen. Kanske är man intresserad av att veta om den 
fullständiga helkadensen och då kunna söka på den, få upp en ny sida med notexempel som 
går att spela upp samt en inte allt för lång faktatext om den. Sidan skulle vara likt ett 
uppslagsverk fast i digital form. Jag tror det skulle vara till nytta då undervisningen går mot 
mer digital och inte lika mycket böcker och papper som förr.  
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4.4 Komponerad improvisation 
Hur formaterar man om en teori till egen kunskap att använda i praktiken? Med mitt 
komponerade solo har jag använt mig av skalor i beboptradition och även lärt mig det. Men 
ändå känner jag inte att jag äger kunskapen helt. Jag känner till ett solo komponerat av mig 
med teoretiska tekniker men kan ändå inte äga kunskapen på det sättet att jag helt fritt kan 
improvisera över annan bebop-standard. Skulle jag behärska dessa skalor fullt ut om jag 
gjorde tio olika solon över samma låt? Eller kanske tio solon över tio olika låtar? Jag tänker 
att min musikaliska verktygslåda säkert skulle bli mer omfattande men kanske blir aldrig 
kunskapen helt befäst inom sig. Går det ens att bli bättre improvisatör genom att skriva solon? 
Ska inte improvisation komma inifrån en själv? Jag tänker att jag har en god början för en 
metod som passar mig i att bli bättre improvisatör.  

4.5 Nådde jag mitt mål?  
Jag tänker att om ett teoretiskt koncept är svårt att översätta till musik så kanske också 
konceptet i sig är upplagt på ett sätt som inte gynnar musikern. Uppgiften att kartlägga 
musikteori har visat sig vara en massiv uppgift. En livslång sådan. Många av koncepten jag 
hittat har varit långt bort från det jag själv sysslar med musikaliskt. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv har min forskning varit mycket behändig. 
 
 I en lärandesituation är det nödvändigt att du som lärare inte bara har övergripande kunskap 
kring ett teoretiskt koncept. När läraren känner till hur konceptet blivit till så kan denne även 
hänvisa till de fundament som utgör det teoretiska. Arbetet som stort har känts som att skrapa 
på ytan kring allt jag tar upp och ser potential i. Ett teoretiskt koncept måste praktiseras för att 
kunskapen ska vara behändig. Att känna till Mozartkvinten som stämföringsprincip är en sak. 
Att praktisera denne är en annan. Du måste känna till varför principen uppkommit och varför 
den “godkänns” som undantag för att inte parallellföra kvintintervall. 
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