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FÖRORD 
Jag har varit intresserad av musikteori & gehör sedan jag började med musik. Jag har 
alltid varit intresserad av att sätta namn på, förklara musik och att diskutera musikaliska 
aspekter av olika sorter. Inom musiken tycker jag mig märka en slags attityd att det är 
bra att inte veta vad man håller på med. Detta genomsyrar alla genres på olika sätt. I pop 
& rockkulturen förlitar man sig helt på gehöret och ofta använder man sig av det även 
när det skulle gå mycket snabbare och mer effektivt av att bara muntligt förklara. Inom 
konstmusiken förlitar man sig istället helt åt det skrivna. 
Jag hårdrar det naturligtvis, men första gången jag stötte på detta fenomen var när jag 
använde notskrivningsprogrammet Finale för första gången och hade gjort ett arr för 
stråkkvartett. Jag gjorde något fel vilket medförde att tonen A# exempelvis blev Bb och 
så vidare. Jag var stressad när jag skrev ut noterna och ursäktade mig för detta. Ett A# i 
ett Gb dur ackord är för mig en dubbelhöjd sekund eller nona vilket i mitt eget 
musciserande ofta leder till att jag spelar fel. Jag kan inte se att det är tersen som bara är 
felskriven. 
Musikerna, som bla. hade spelat i Radiosymfonikerna och Filharmonin, förstod inte ens 
problemet.  Då insåg jag att dessa stråkmusiker förmodligen aldrig tänker på vart dom 
är rent harmoniskt utan bara spelar det som står. Resultatet blev jättebra men detta sådde 
ett frö i mig. 
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1 Inledning 
 
När jag började på KMH för ca 10 år sedan blev jag väldigt glad åt att lära mig en ny 
musikteori, (Berklee-teorin). Det kändes skönt att hitta en teori som faktiskt även 
stämde i praktiken (eller relativt långt i alla fall). Jag hade alltid varit irriterad på alla 
ologiska regelundantag och slarviga ackordsbeteckningar som finns i den traditionella 
musikteorin som jag hade läst i Härnösands musikgymnasium och senare på Betel 
folkhögskola.  
 
Mitt eget sätt att lyssna på och förstå musik grundar sig mycket i stegteorin och 
kyrkotonarterna. Jag hör alltid 5-8 möjliga toner i varje ny klang och sätter direkt namn 
på klangen utifrån kyrkotonarterna. Jag har också starka associationer och upplevelser 
om varje klang. Utifrån detta grundar jag min uppfattning om vad jag tycker om och 
inte tycker om. Det tillkommer naturligtvis massor av andra aspekter som rytm, sväng, 
känsla, stil mm., men det känns tillfredställande att ha en stadig harmonisk grund att 
utgå ifrån. 
 
Nu när jag har varit ute i arbetslivet några år så märker jag att alla har olika sätt att 
förklara musik. Vi musiker tror jag är en av få arbetsgrupper som inte har ett gemensamt 
”språk” eller gemensamma begrepp, förutom det rent ljudliga musicerandet, och om vi 
inte har det hur ska lyssnarna då kunna diskutera musik med andra ord än, ”mysig”, 
”glad”, ”häftig” etc. Jag tror att begreppen hjälper oss att förstå musik och därför kunna 
utvecklas och ha tydligare uppfattningar och/eller bli mer musikaliskt utvecklad både 
spelmässigt och gehörsmässigt.  
 
 
Problemställning 
 
Min egen erfarenhet av kyrkotonarterna är att det är ett logiskt och konsekvent system 
som bygger på hur vi uppfattar melodi och harmonik. Det skiljer sig från den 
traditionella musikteorin som bygger på noterad västerländsk konstmusik. Min 
erfarenhet är att en musikelev vanligtvis kommer i kontakt med kyrkotonarterna högt 
upp i utbildningen och enbart om eleven har valt en improviserad jazzinriktning. Jag 
tror mig kunna peka på att Kyrkotonarterna borde vara den första grundläggande 
musikteoretiska kunskapen. Jag ställer mig därför frågan: Kan kyrkotonarterna vara en 
enklare grund för musikförståelse i musikundervisningen istället för en överteoretisk 
nivå på musikaliska kunskaper som oftast är avhållet en liten grupp musiker på en hög 
teoretisk nivå. Varför används sällan kyrkotonarter som kunskapsgrund av lärare och 
vet lärare vad kyrkotonarter egentligen är?  
 

Min grundargumentation i uppsatsen är att musik är ett av få ämnen som inte har ett 
gemensamt språk och att detta kan vara en av anledningarna att såväl musiker som 
ickemusiker har svårt att uttrycka sig verbalt och diskutera kring musikaliska begrepp, 
förstå musikaliska sammanhang och att därmed möjligen också hämmas i sin 
musikaliska utveckling. 
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Syfte 
 

Jag vill i min uppsats diskutera om det är möjligt att ha kyrkotonarterna som grunden i 
undervisning i musikteori istället för en överteoretiserad kurs. Därmed vill jag försöka 
jämföra om det finns skillnader mellan musiker och ickemusiker i hur man kan ta till sig 
kunskaper i musikteori. Skulle detta även medföra att musiker och ickemusiker kan ha 
detta som gemensam utgångspunkt för musikaliska diskussioner? 

Min arbetshypotes i uppsatsen är alltså att kyrkotonarterna bör kunna ge elever en bättre 
förståelse för musikteori och musikens tonala innehåll. I min uppsats ska jag testa detta 
antagande med tre olika elevgrupper på olika nivåer:  

 
Grupp 1: En grupp bestående av ickemusiker utan tidigare erfarenhet av 
musikteori. 
 
Grupp 2: Elever i årskurs 1 på ett estetiskt program utan större tidigare 
musikteorikunskaper. 
 
Grupp 3: Elever i årskurs 1 på ett estetiskt program med vissa tidigare 
musikteorikunskaper. 
 

Jag beskriver också hur jag arbetar med kyrkotonarter med några elevgrupper samt 
redogör för en frågestudie med 15 verksamma musiklärare om deras uppfattning av 
kyrkotonarter i musikundervisningen. Min centrala fråga är: Varför används inte 
kyrkotonarterna som grund inom musikteori och gehör? Med utgångspunkt i min 
undersökning av elevgrupperna och frågorna till musiklärarna argumenterar jag för 
användningen av kyrkotonarter som grund för en bättre förståelse av musikteori. 
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2 Kyrkotonarters pedagogiska användning då och nu 
 

För att få en bakgrund till användningen av kyrkotonarterna vill jag återvända till 
antikens Grekland, där det tillhörde bildningen att kunna kunna höra och förstå 
kyrkotonarterna. Här är et citat ur Bonniers Musiklexikon: 

Musiken spelade en viktig roll i antikens grekiska samhället, där den tillmättes en 
karaktärsdanande uppgift enligt ett komplicerat tonartsetiskt system. Till grund för vår 
uppfattning av grekisk musikutövning ligger ett fåtal bevarade musikdokument […] Den 
grekiska musikteorin förmedlades av araberna till Europa, där de grekiska tonarterna i 
missuppfattad version går igen i kyrkotonarterna […] Musiken tilldelades en viktig roll i 
den antika mytologin 

   (Bonniers musiklexikon, 1983, s. 170) 

I Sohlmans musiklexikon står det vidare: 
 

…det är under den tiden de olika klassiska formerna inom antikens musik blivit fullt 
utbildade […] samtidigt kan vi i olika filosofiska och teoretiska skrifter få inblick i 
dåtidens syn på musik som ett slags universell konst som är starkt integrerad i kosmologi, 
statsskick, filosofi, mattematik, religion, skådespel, etisk fostran, kärlek och krig: I olika 
uttalanden bla. Hos Platon framstår den enligt hans uppfattning klassiska antika musiken 
som ett viktigt element i den totalitära statens struktur […] de få bevarande 
notminnensmärkena berättar endast undantagsvis om detaljer i det praktiska vardagliga 
musikutövandet. Utöver de rent generella förutsättningar som ges i t.ex. olika skalsystem, 
strängstämningar och intervallförhållanden […] de klassiska skrifterna starkt betonar 
impulser från främmande länder, från Trakien, FRYGIEN, Kreta, Mindre Asien, Egypten 
Babylonien och Assyrien. Med dessa länder hade Grekerna omfattande kulturutbyte fram 
till tiden för den så kallade DORISKA vandringen. (ca 1100 f.kr) […] Platon och andra 
filosofer betraktade den så kallade Doriska skalan för den förnämsta  […] De melodityper 
som fanns i Dorernas musik blev därför ansedda som överlägsna dem som återfanns i t.ex. 
Frygiernas extatiska eller Lydiernas veka tongångar  […] De olika skal och melodityper 
som omnäms i de antika skrifterna är ej enbart en musikens angelägenhet. 
 
   (Sohlmans musiklexikon, 1975, s. 159) 

 

Kyrkotonarterna (KT kallad från nu) har sitt ursprung i de grekiska skalorna men fick 
namnet KT när de började användas i Gregoriansk kyrkosång på 900 talet. Mycket har 
hänt sedan dess och det är viktigt att förstå att jag inte syftar till dessa få och teoretiskt 
oliktänkande uppbyggnad av skalorna i mitt arbete men nedan kommer en redogörelse i 
stora drag hur dom var uppbyggda: 

Den första, som kallades Autentisk dorisk, innehöll tonerna: 1 2 b3 4 5 6 b7                        
(Det vill säga en mollskala med återställd sext om vi jämför med en Ren mollskala) 

 Den andra kallades Plagal dorisk eller Hypodorisk : 5 6 b7 1 2 b3 , om vi tänker oss 
den som ett komplement till Dorisk. 1 2 b3 4 5 b6 b7 om vi låter 5an vara prim. Denna 
skala kom under 1500-talet att kallas Eolisk och är densamma som Ren moll. Autentisk 
dorisk har 1 som ”finalis”/melodi slutton & 5 som ”recitationston” och Hypodorisk har 
också 1 som ”finalis” men 3 som ”recitationston” 

Detta mönster gäller även för de kommande sex ursprungliga kyrkotonarterna. 
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Den tredje kallades Autentisk frygisk: 1 b2 b3 4 5 b6 b7 (Ren moll med sänkt 2)                                                                                                                                                      

Den fjärde kallades Plagal frygisk/ Hypofrygisk: 5 b6 b7 1 b2 b3 4  eller motsvarande      
1 b2 b3 4 b5 b6 b7 om 5an blir Prim. Denna skala kallas Lokrisk idag. 

Den femte kallades Autentisk lydisk : 1 2 3 #4 5 6 7  (Normal durskala med #4)            
Den sjätte kallades Plagal lydisk/Hypolydisk : 5 6 7 1 2 3 #4 eller motsvarande                  
1 2 3 4 5 6 7 som vi kallar durskalan lite slarvigt, men som heter Jonisk 

Den sjunde kallades Autentisk mixolydisk: 1 2 3 4 5 6 b7 (Jonisk med b7)             
Slutligen kallades den åttonde för Plagal pixolydisk/Hypomixolydisk : 5 6 b7 1 2 3 4   
eller 1 2 b3 4 5 6 b7 och då är vi tillbaka på Dorisk 
 
Begreppen autentisk, plagal, hypo, finalis, recitationston är begrepp som är relevanta 
inom gregoriansk sång och tidig kyrko/konstmusik och kommer hädanefter inte att 
användas i detta arbete.  Idag delar vi in kyrkotonarterna på ett annat sätt och har nya 
begrepp är mer relevanta. De ovanstående kyrkotonarterna presenteras ofta idag enligt 
följande: 
 

JONISK              : 1  2   3   4   5   6  7   (Durskala med enbart stora & rena intervall) 

DORISK           : 1  2 b3   4   5 6 b7 (Ren mollskala med återställd sext)                       
FRYGISK           : 1b2 b3   4   5 b6 b7 (Ren mollskala med liten sekund)                           
LYDISK           : 1  2   3  #4  5   6  7 (Durskala med överstigande kvart)             
MIXOLYDISK     : 1  2   3   4   5   6  b7 (Durskala med liten septima)                                   
EOLISK            : 1  2  b3  4   5 b6  b7 (Ren mollskala)                                                     

LOKRISK           : 1b2  b3  4 b5 b6 b7    (Ren mollskala med liten sekund & förminskad kvint) 

 
Anledningen till denna uppställning är att man har utgått från durskalan och låtit 
begynnelsetonen vara vid olika ställen i durskalan. Det är intressant att man kommer 
fram till samma resultat av skalor på detta sätt som med det gregorianska. Tyvärr så 
slutar det ju inte här. Vi har ju två till viktiga skalor som inte finns med ovan och det är 
Melodisk moll och Harmonisk moll. Den snabbtänkte har då kommit fram till att det 
finns 14 till kyrkotonarter. Nedan följer en likadan uppställning som vi gjorde från 
durskalan. 
 

MELODISK MOLL : 1  2 b3  4  5 6 7   (Ren mollskala med återställd sext & septima)                 

DORISK b2              : 1 b2b3  4  5 6  b7   (Dorisk med liten sekund)                                                                                         

LYDISK #5               : 1  2  3 #4#5  6    7      (Lydisk med överstigande kvint)                                                                               
LYDISK b7               : 1  2  3 #4  5  6  b7      (Lydisk durskala med b7)                              
MIXOLYDISK b6    : 1  2  3   4  5  b6 b7     (Mixolydisk durskala med b6)                              
LOKRISK *2            : 1  2  b3  4 b5 b6b7     (Lokrisk med återställd sekund)                                                                           

SUPER LOKRISK   : 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7   (Lokrisk med förminskad kvart) 
 
HARMONISK MOLL : 1  2 b3  4  5 b6 7      (Ren mollskala med återställd septima)                 
LOKRISK *6               : 1 b2b3  4 b5 6 b7    (Lokrisk med återställd sext)                                                                           

JONISK #5                   : 1  2  3  4  #5  6  7     (Durskala med överstigande kvint)                        
DORISK #4                 :  1  2 b3#4  5 6  b7   (Dorisk med överstigande kvart)                                                                                                                   

MIXOLYDISK b2b6   :  1 b2 3  4  5  b6 b7    (Mixolydisk durskala med liten sekund och liten sext)                                                                                                                                                  

LYDISK #2                  :  1 #2 3  4  5  6   7        (Durskala med överstigande sekund)                   
S.LOKRISK bb7          :  1 b2 b3 b4 b5 b6 bb7  (Superlokrisk med förminskad septima) 

 
Ovannämnda teoretiska kunskap har jag hämtat från Alvaro Is-Rojas och Ola 
Bengtsson. Alvaro Is-Rojas var min lärare i musikteori på KMH åren 1996 till 1997 och 
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var den pedagog som fick mig att förstå och uppskatta kyrkotonarterna bland annat. Ola 
Bengtsson beskriver grunderna i Kyrkotonarter och tillhörande steganalys grundligt i 
”Jazz Harmoni I & II”. (Ola Bengtsson 1997)  
Av Alvaro lärde jag mig också ett annat sätt att se på begreppet Tonika, Subdominant 
och Dominant. Dessa tre begrepp är viktiga i hur vi hör en klangs spänningar : 
 
 Tonika - Är ”Hemma”  
 Sub Dominant   - Är ”på väg” 
 Dominant      - Vill ”gå hem” 
 
I traditionell musikteori ser exempelvis Cdur diatoniska uppbyggnad ut enligt följande: 
 
C  Tonika 
Dm  Subdominantens parallell 
Em  Dominantens parallell 
F  Subdominant 
G  Dominant 
Am  Tonikans parallell 
Bm (b5) Ofullständig dominant med tersen i basen 
 
Ordet parallell har enligt mig enbart en noterad logisk förklaring då parallell ackorden 
har två gemensamma toner med respektive ackord. Min tolkning av Alvaros teori är att 
ett ackord kan låta toniskt, subdominantiskt och dominantiskt och då ser uppställningen 
ut enligt följande: 
 
C Toniskt 
Dm Subdominantiskt 
Em Toniskt 
F Subdominantiskt 
G Dominantiskt 
Am Toniskt 
Bm (b5) X 
 
Att Bm (b5) ej räknas med är för att ackordet tvingar fram parallelltonarten, i detta fall 
Amoll, och är därmed andra steget i denna tonart där den är subdominantisk. Detta sätt 
att ordna tonika, subdominant och dominant bygger på hur det faktiskt låter 
(spänningsmässigt) och stämmer mer i praktiken. 
 
En viktig aspekt på kyrkotonarterna är att man bör se dom som klanger och inte enbart 
skalor. Jag brukar prata om sjuklanger för att undvika att hamna i någon slags 
uteslutande skalimprovisationsteori. Ett problem med detta är att varje kyrkotonart har 
en så kallad avoid note som faktiskt eliminerar klangkaraktären i fråga om den är tonisk, 
subdominantisk eller dominantisk. 
 
Ex. i cdur  
 
C jonisk  (tonisk) ”avoid note” : F 
  

Tonen F i detta fall gör att klangen blir dominantisk pga. spänningen 
mellan F och B. Akcordet leder till sig själv. 
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F lydisk (subdominantisk) ”avoid note” : B 
 

Tonen B i detta fall gör också att klangen blir dominantisk och leder till C. 
Intressant att påpeka här är att tonen B även är karaktärstonen för en lydisk 
skala vilket vi kommer till senare. 

 
G Mixolydisk  (dominantisk) ”avoid note” : C 
 

Tonen C i detta fall neutraliserar den dominantiska klangen i och med att 
C är den ton som G mixolydisk strävar till. 
 

Den inom jazzmusiken boken kring ämnet som haft stort inflytande anses vara George 
Russels ”Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization”. (Russel, 1953) George 
Rusell pratar bl.a. om en viktig aspekt i kyrkotonarterna och det är : Ett tonalt centrum. 
Med detta vill han visa på att en ackordföljd kan ha gemensamt tonalt centrum. Ett 
vanligt sätt att ange en tonart är att spela en kadens : F, G och C exempelvis i C dur. På 
det sättet har vi fått med alla tonerna i tonarten, i detta fall C jonisk, och vi har också 
fått med Tonika, subdominant och dominant. Jonisk och eolisk är två starka 
kyrkotonarter och man känner tydligt vart ”hemma”/tonikan är i en sådan kadens. Man 
känner också tydligt att det är Jonisk respektive eolisk som är den gällande 
kyrkotonarten. När det gäller de övriga kyrkotonarterna måste man förhålla sig på ett 
anat sätt. De tonarterna är inte lika starka och behöver sålunda mer stöd för att kännas 
toniska. 
 
Det normala för en lydisk klang exempelvis är att den är subdominantisk. Den är det för 
att i ett Joniskt samanhang ligger den på fjärde steget och blir därför subdominantisk. I 
ett sådant sammanhang kan det vara svårt att höra den som lydisk pga. att tonala 
centrum ligger på Jonisk. Strävar man efter att ha lydisk som tonalt centrum i en låt 
måste man i de flesta fall använda sig av bordun. Har man en bordun så kan man göra 
ackordsförflyttningar inom kyrkotonarten. På detta sätt kan man även bryta upp 
sjuklangen i dessa kyrkotonarter utan att tappa tonalt centrum. 
 
En person som åskådliggör detta på ett tydligt sätt är gitarristen Frank Gambale.  
Han vill i sin bok och tillhörande video : ”Modes – No more mistery” (Gambale 1991) 
förklara kyrkotonarterna på ett tydligt sätt.  
I sin inledning så spelar han en ackordföljd : 
 
//: A         E   D  :// 
 
Denna ackordföljd är tydligt A jonisk. Ackorden finns i A durskalan och vilopunkten 
ligger på A. Han spelar vidare : 
 
//: E         D  A  :// 
 
Samma ackord i en annan ordning. I detta exempel ligger vilopunkten på E vilket 
innebär att tonarten är den man hittar i Adurs femte ackord. Exemplet går alltså i E 
mixolydisk. 
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Frank vill här visa på en modal användning av kyrkotonarterna och han fortsätter med 
att visa på lämpliga ackordföljder för de första kyrkotonarterna. Han pratar om ”Modal 
chord progression” och vikten av att ha en bordun. Det ovanstående exemplet klarar sig 
utan bordun men för att känna den modala klangen i de svagare KT behöver man 
bordun. Regeln Frank håller sig till är att spela alla KT från tonen C och spela 
dominanten och dursubdominanten från den Joniska skala som respektive KT är hämtad 
ifrån. 
 
C jonisk  //:   G/C    /    F/C  :// 
 
C dorisk  //:   F/C  /     Eb/C :// (F och Eb är inlånade från Bb dur) 
 
C frygisk  //:   Eb/C /     Db/C :// (Eb och Db är inlånade från Ab dur) 
 
C lydisk  //:   D/C /      C            :// (D och (C) är inlånade från G dur) 
 
C mixolydisk  //:   C /     Bb/C :// ((C) och Bb är inlånade från F dur) 
C eolisk  //:   Bb/C /     Ab/C :// (Bb och Ab är inlånande från Eb dur) 
 
C lokrisk  //:   Ab/C /     Gb/C :// (Ab och Gb är inlånade från Db dur) 
 

På detta sätt hör man tydligt den modala klangen. Franks Gambales ”Modes – No more 
mistery” (Gambale, 1991) är den skola som ligger närmast mitt arbete. Han visar på de 
modala klangerna i KT på ett mycket tydligt sätt och hans ackordprogressioner har 
hjälpt mig mycket i min egen undervisning. 
 
Frank säger i sin inledning att kyrkotonarterna ofta är missförstådda och lärs ut på ett 
felaktigt sätt. Det han syftar på är den grafiskt logiska förklaringen att det är olika skalor 
som startar på olika toner i en durskala. Detta är det sätt jag först kom i kontakt med 
skalorna och det har stora brister. Den första bristen i förklaringen är att eleven inte 
förstår vikten av att lära sig kyrkotonarterna när det går att spela durskalan med olika 
startton lika gärna och den andra och kanske viktigare bristen är att man inte kan höra 
klangen i de olika kyrkotonarterna lika tydligt i ett diatoninskt sammanhang. Frank visar 
i sin teori på ett tydligt sätt att höra skillnaderna och se skillnaderna mellan de olika 
kyrkotonarterna. Han startar alla från tonen C och beskriver skillnaden utifrån C dur 
skalan eller mer korrekt benämning C jonisk. På detta sätt blir det mer överskådligt. I 
hans ackordprogressioner hör man tydligt skillnaderna och karaktärstonerna i de olika 
kyrkotonarterna.  
 
Jag har relativt omfattande beskrivit grunderna i kyrkotonarterna [KT] för att ge en 
förståelsebakgrund till min undersökning och min argumentering för kyrkotonarternas 
praktiska användning i musikundervisningen. 
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Jag har valt att använda mig av 3 olika elevgrupper i min studie. En grupp med elever 
helt utan tidigare erfarenhet av musikteori och två grupper bestående av elever på 
Värmdö estetiska program varav en grupp har lite förkunskaper och en grupp är 
nybörjare. Jag vill i dessa grupper använda mig av Kyrkotonarter, intervaller och steg 
för att ge en grund i musikteori. Jag kommer att jobba med KT både i ett diatoniskt 
sammanhang och i ett modalt. 
 
Jag kommer att jämföra resultaten mellan grupperna för att se om det finns en skillnad 
mellan de som har en viss förkunskap och de som inte har någon. 
 
Min upplevelse av traditionell musikteori med noter och bokstavsnamn etc. är att 
skillnaden i inlärningstakten mellan olika nivågrupper är stor. Mitt antagande som jag 
vill pröva är att Kyrkotonarterna, stegen och intervallerna, är lättare att ta till sig och 
mer logisk för en ickemusicerande person eller en nybörjare inom musik. 
 
Utöver mina elevstudier har jag skickat ut en enkät som några musiklärare i Stockholm 
har svarat på som handlar om Kyrkotonarterna och användandet av dessa. Med detta vill 
jag försöka få en bild över hur andra lärare ser på KT och kanske få ett svar på varför 
kyrkotonarterna inte används på lägre nivåer i musikundervisningen.  

 

3.1 Elevgrupperna 

 
Jag har valt att göra samma tester på olika målgrupper. Den första gruppen jag träffade 
bestod av 4 personer: Sofie (musikgymnasieutbildning, jobbar som säljare), Elin 
(sjunger lite på fritiden, jobbar som projektledare), Love och Alex som båda är 
datatekniker och fotbollspelare. Det har alltid sagts att dessa två är tondöva men dom 
älskar att sjunga och gör det ofta (till mångas skratt och glädje). 
 
Valet av denna grupp kommer sig av att jag umgås då och då med dessa personer och 
det uppstår ofta diskussioner kring musik. Deras ordval om musik har alltid irriterat. Jag 
är inte irriterad på mina vänner utan på de vattentäta skott som finns mellan musiker och 
ickemusiker i Sverige. Vi har inget gemensamt språk. Jag insåg att detta skulle vara den 
perfekta gruppen för mitt arbete. 

Jag träffade gruppen sju gånger och utgick från min första projektarbetets idé som 
bestod i att vid sju tillfällen ha lärt sig alla Steg, Intervall, Termer i en tonart. Jag 
pratade första lektionen om intervallen 1 och steget I och allt jag ansåg var väsentligt 
kring detta. Nästa lektion gick vi vidare till 2 & II osv. fram till och med Intervall 7/ 
Steg VII.  

Sättet jag presenterade KT för första gruppen skiljer sig på det sättet att det var mer 
omfattande. Till de elevgrupper som jag hade på Värmdö gymnasium ,(årskurs ett som 
består av en mer avancerad grupp och en annan lite långsammare grupp) fokuserade jag 
mer på KT och steganalys men det som är gemensamt för alla grupperna är följande: 
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1. Jag spelar upp Jonisk skala upp och ner, sedan lägger jag ackord till skalan enligt 
Frank Gambales teori. 

2. Jag frågar om associationer kring skalan. Just Jonisk kan vara knepig då den är så 
”normal” och intetsägande, men eleverna måste ändå komma fram till var sitt ord som 
beskriver vad dom tycker Jonisk låter som. 

3. Jag gör om proceduren med Lydisk & Mixolydisk och elevens kunskap hittills kan 
t.ex. se ut enligt följande. 

*Jonisk Dur Visa                                                                                                        
*Lydisk Dur Romantisk Komedi                                                                                
*Mixolydisk Dur Fokmusik 

Orden som eleven väljer kan vara vad som helst, på samma sätt som smaken och 
anledningen till varför man lyssnar på musik skiljer sig från person till person. Efter att 
ha testat eleverna på durskalorna går jag in på vad som skiljer dom åt, både teoretiskt 
och gehörsmässigt. Sedan upprepar jag testet. 

Mollskalorna delar jag upp i 2 grupper. Eolisk & Dorisk i en och Frygisk & Lokrisk i en 
annan. Alla mollskalor utgår ifrån Eolisk vilket innebär att alla har b3 b6 b7 i grunden. 
När jag har upprepat steg 1 & 2 på båda mollgrupperna kan en elevs kunskapsmall se ut 
enligt följande: 
 

* Jonisk Dur Sound of music                                                                                   
* Lydisk Dur Tv spelet “The Sims”         (#4)                                                        
* Mixolydisk Dur Blues  (b7)    
* Eolisk Moll Bach  (b3 b6 b7)                                              
* Dorisk Moll Durig moll  (b3 *6 b7) 
* Frygisk Moll Zorro (b2 b3 b6 b7)                                      
* Lokrisk Moll Orolig, aldrig hemma (b2 b3 b5 b6 b7) 

3.2 Enkätundersökning med lärargruppen 

Ganska tidigt i mitt arbete upptäckte jag att mitt antagande att KT är logiskt och 
lättförståeligt för mina elevgrupper verkade stämma och att även ickemusiker började 
bättre förstå sambandet med det tonala innehållet i musik. Om det nu är så att KT är en 
bra grund att börja med: Varför görs det inte. Varför är KT någon slags väl bevarad 
hemlighet som få musiklärare lär ut som en marginell sak? För att få svar på detta 
sammanställde jag 5 enkla frågor som 15 musiklärare fick svara på. I Sven G Hartmans 
bok ”Handledning” , (1993) beskrivs Intervjuer och Enkäter som ett muntligt 
strukturerat material. Han visar på vikten av att veta vilka frågor man skall ställa. Det är 
väldigt lätt att få tillbaka svar som man senare har svårt att strukturera in i sin 
frågeställning. Mitt syfte med enkätfrågorna är att undersöka vilken kunskap som finns 
bland de tillfrågade lärarna om just kyrkotonarterna. Jag har diskuterat vissa aspekter 
inom kyrkotonarterna muntligt med de flesta av lärarna vid tidigare tillfällen men som 
Hartman poängterar så får man en tydligare struktur med nerskrivet material både i 
frågorna och svaren. Han poängterar också vikten av få frågor. Jag har därför valt fem 
enkla frågor som lyder : 
 

1. Vad är Kyrkotonarter/Modus? 
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2. Använder du dig av KT när du spelar/sjunger? (Ja – gå till fråga 3a, Nej – Gå till 
fråga 3b) 

3. a)  På vilket sätt använder du dig av dom? 

3.    b)  Använder du dig någon gång av toner utanför det angivna ackordet? Om 
”ja”: Hur vet du  vilka toner som passar?            

4. Tycker du att KT räknas som grundkunskap eller överkurs i ämnet musikteori? 
 
5. I vilka sammanhang kan man använda sig av kyrkotonarterna och varför är dom 

bra att använda just i det sammanhanget? 
 
Med dessa frågor var min förhoppning att jag skulle kunna få en inblick i hur andra 
musiklärare ser på KT och kanske få svar på varför kyrkotonarterna inte används som 
en naturlig del i musikteorins grundkunskap. 
 
Deltagarna är lärare från Värmdö Gymnasium, Södra Latin, Tyresö Gymnasium, 
Kulturama och Betelseminariet. Jan Karlsson, 39år och Jan Eriksson, 40årsåldern 
arbetar på Värmdö gymnasium (VGY) med gitarr och ensemble undervisning. Maria 
Jakobsson och Anna Öhman, båda i 40årsåldern arbetar på samma skola med sång, 
ensemble och kultur & idéhistoria där det även ingår viss musikteoriundervisning. Vivi 
Willhelmsson, 40årsåldern är teorilärare på VGY med hjälp av Lotta Klint, 36. Erika 
Hammarberg, 32, vikarierar på VGY med bla. Piano och Estetisk Verksamhet. Patrick 
Robertsson, 41 har trummor, ljudteknik och komposition som sina huvudämnen. Jimmy 
Källkvist, 38, är baslärare på VGY. Jonas Olofsson, 32, har Estetisk verksamhet och 
Arrangering som sina huvudämnen på VGY. De flesta av lärarna på VGY freelancear 
även som musiker i diverse sammanhang. 
 
Linus Kåse, 30, arbetar som piano, sax, ensemble och ljudproduktionslärare på Tyresö 
gymnasium och även han arbetar flitigt utanför skolan som saxofonist och keyboardist i 
diverse sammanhang. Maria Kvist, 38, är pianolärare på Södra Latin och har sin egen 
jazztrio på fritiden. Per Hallman, 33, jobbar som ljudtekniklärare på Betelseminariet och 
har tillsammans med Joakim Holgersson, 30, en inspelningsstudio i Spånga. Joakim 
arbetade för tre år sedan som pianolärare vid Betelseminariet. Johan Öjen, 40årsåldern, 
jobbar vid sidan av sitt turnerande som gitarrist på Kulturama som gitarrlärare.  
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4 Resultat 
 

 
4.1 Elevgrupper 

 
Den första gruppen startade med utgångspunkt av min ursprungstanke med mitt 
specialarbete vilket var mer omfattande musikteoretiskt. Jag ville under 7 tillfällen ha 
lärt ut det jag kunde komma på som var väsentligt i alla steg och intervaller. Ett steg och 
en intervall per lektion och allt som hörde därtill. Det var ett massivt projekt och under 
kursens gång började jag rensa och plocka ut det jag tyckte var viktigast. Jag landade till 
sist i en mall som jag använder med mina senare grupper. Mer om den senare. 
 
Med första gruppen hade jag lågt ställda förväntningar. Sofie och Elin som båda var 
ganska vana sångare var till en början lite längre fram än pojkarna så dom fick vänta in 
lite grand. Jag själv är lite emot överpedagogiska metoder men har faktiskt omvärderat 
efter erfarenheter av att undervisa denna grupp. För att förklara Tonart för killarna 
förklarade jag det så här: ”Ni har ett lag i någon sport med 12 spelare. 7 stycken får vara 
på plan. Om ni ställer dom på ett led ser det ut på ett visst sätt. Flyttar ni om så att den 
första ställer sig sist är det fortfarande samma lag men det ser annorlunda ut.”  
 
Efter denna förklaring var dom med på noterna och kommande lektioner var ömsom 
musikteoretiska begrepp ömsom fotbollstermer. För varje lektion lade jag till en KT och 
jämförde den med föregående. Både gehörsmässigt, teoretiskt och känslomässigt. Dom 
kallade KT både vid dess rätta namn och deras egenkonstruerade namn som byggde på 
deras egna känsla för den specifika KT. Jag tog hjälp av allt jag kunde och märkte att 
om alla stod upp och sjöng skalorna, gärna med rörelser så gick det mycket bättre. 
Jag lärde mig massor om kyrkotonarterna själv i denna kurs. Svårigheterna att höra 
skillnad mellan Mixolydisk och Dorisk exempelvis. Jag beslutade mig för att dela upp 
gehörssvaren på detta sätt : 
 

1. Är det dur eller moll? 
2.a. Om det är dur : Vilken KT? 
2.b. Om det är moll : Vilken grupp? (Dorisk, Eolisk / Frygisk, Lokrisk) 
3.    Om det är Dorisk, Eoliskgruppen : Vilken KT 

 
Jag testade KT både Modalt och Diatoniskt. I den diatoniska delen spelade jag en 
ackordföljd och stannade på något ackord. Sättet eleverna ska lyssna här är följande : 
 

1. Vilken funktion? (Tonisk, Subdominantisk eller Dominantisk) 
2.a. Om den är dominantisk så finns endast ett alternativ. 
2.b. Om den är subdominantisk : Är det dur eller moll? 
2.c  Om den är tonisk : Är det dur eller moll? Om det är moll : är det 
eolisk eller frygisk. 
 

Sista lektionen spelade jag upp modal musik i alla KT och dom fick gissa vilken det var. 
Jag blev förbluffad över deras korrekta svar. Det mest intressanta var att det inte var 
något skillnad på ’sångtjejerna’ och dom ’tondöva’. Alla svarade –”Mixolydisk”, 
”Lokrisk”, ”Lyrisk, nej förlåt, Lydisk menar jag”, eller liknande svar som om det var 
den mest naturliga sak i världen. Jag upptäckte dock att den diatoniska delen var svårare 
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för dessa elever. Detta är något som inte förvånar mig då den joniska skalan är stark i ett 
diatoniskt system och kan förvilla gehöret. De hade aldrig fel på Dominantiska exempel 
eller om jag stannade vid durtonikan. Det var ofta vid tredje och fjärde steget de hade 
svårare att höra. 

Min ursprungliga idé med denna grupp var ju att vi skulle få ett gemensamt språk. Jag 
kom mycket längre än jag trodde var möjligt. Alex berättade en lektion att han hade 
hamnat bredvid en  tjej på en fest som visade sig vara musiker. Han började direkt att 
prata musik med henne med de termer han hade lärt sig och de fick en bra kontakt. 
Kyrkotonarterna som raggningsverktyg. Det hade jag inte väntat mig. 

Det var efter sista lektionen jag bestämde mig för att jag skulle begränsa mitt område till 
att bara handla om KT. Ursprungs idén till mitt ämne var att hitta på ett sätt att lära ut 
musikteori och gehör helt utan noter och bokstäver. Jag skulle använda mig av steg och 
siffror. Allt gick bra tills jag kom på att mycket av min teori redan fanns i form av Do 
Re Mi mm. Det som till sist slog mig var att KT aldrig fanns med som en naturlig del. 

När jag bestämt mig för att begränsa arbetet till KT. Valde jag att inkludera KT i 
kommande prov för mina två teorigrupper på Värmdö gymnasium.  Jag ville se om 
dessa två grupper som normalt sätt skiljer sig åt kunskapsmässigt skulle skilja sig även 
här. Även denna gång fick eleverna själva hitta på egna ord på skalorna (Star Wars, The 
Sims, Romantisk komedi etc.) men med dessa hade jag utvecklat en mall för den 
diatoniska uppbyggnaden i en tonart som ser ut enligt följande : 

     I II III IV V VI VII 

Maj 7 m7 m7 maj7 7 m7 m7(b5) 
Jonisk dorisk frygisk lydisk mixolydisk eolisk lokrisk 
Tonisk subdom. Tonisk subdom. Dominantisk tonisk X (?) 
 

Denna mall går att förlänga så långt man har fantasi men detta är de viktigaste dragen i 
den. Utifrån denna mall och samma regler hos som första gruppen baserar jag mina 
lektioner med dessa grupper. Provet dessa grupper fick var en lite utvecklad version av 
provet med första gruppen. Resultatet var väldigt överraskande trots mina föraningar. 
Det fanns ingen skillnad i stort mellan grupperna. De tre personer i den mer avancerade 
gruppen som är genuint intresserade och har ett mer utvecklat gehör genom mycket 
spelande klarade provet snäppet bättre än de övriga men hos de elever i den mer 
avancerade gruppen som har gått i musikklass och har en genuin teoretisk grund inom 
notläsning mm märktes ingen skillnad mot de elever med mindre teoretisk grund. 
 
Det jag har märkt med min teori är att ”musikaliska” förkunskaper som notläsning, 
instrumentvana mm. inte direkt spelar in. Ett bra gehör däremot ger ju bättre resultat 
men inte så mycket bättre som man skulle kunna tro. 
 
 

4.2 Enkätfrågor 
 
Jag är medveten om att det  endast är 15 personer som svarar och att det inte kan spegla 
hela lärarkåren men i min egen skolgång från musikgymnasium till folkhögskola så 
hade jag en enda teorilektion som handlade om KT och då passerade jag minst 20 olika 
lärare. Den lektion i Härnösands musikgymnasium som vi fick ”lära” oss 
kyrkotonarterna hyrdes det in en lärare/musiker utifrån. Jag misstänker att min 
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enkätundersökning skulle kunna se ungefär liknande ut vart jag än skickade frågorna. 
Svarsutfallet är dock bara avgränsat till denna undersökning. 
 
Efter bearbetningen av lärarnas svar har jag delat upp svaren i tre teman: 
”Komposition”, ”Improvisation och ackordspel” och ”Nivå” 
 
Komposition 
 
Ett återkommande svar är att kyrkotonarterna hör hemma i komponerandet och det är 
mycket riktigt ett bra kompositionsverktyg, både diatoniskt och modalt. I det diatoniska 
sammanhanget har man hjälp av att se vilket tonmaterial man har att jobba med i och 
vilken funktion en viss klang har. I ett modalt sammanhang får man med KT hjälp att 
bredda och förnya sin komposition. I den mesta av folkmusik jag känner till, även 
internationell sett, är modalt komponerande det mest förekommande. Det diatoniska 
systemet är ju ett västerländskt påfund. 
 
Under temat komposition fick jag fram varierande svar från de tillfrågade lärarna. En 
lärare uttalar sig så här: 
 

Ibland komponerar jag utifrån ett givet modus... 
 

Att komponera utifrån ett givet modus betyder att man håller sig till en KT som 
kompositionen bygger på. Detta kräver i vissa fall att du måste använda Bordun/fast 
baston. Jonisk och Eolisk är två starka KT som tillåter kompositören att byta 
ackord/modus hur mycket som helst och man kommer ändå att känna att Jonisk/Eolisk 
är Tonika, dvs. hemma. Väljer man någon av de andra får man vara lite försiktig. 
Skriver man en dorisk melodi  i ex. d och tar ett G dur ackord någonstans i melodi 
kommer lyssnaren att känna att låten har gått i C dur (Jonisk) hela tiden och att Dm 
(dorisk) var Subdominant hela melodin igenom. 
 
En annan deltagare svarar helt kort ”Tonmaterial vid komponerande” på frågan: Vad är 
kyrkotonarter?”. Läraren fortsätter:  
 

Det blir alltid någon av tonarterna eller flera ibland, t.ex. om en del av låten har en annan 
klangkaraktär. Om man harmoniserar dem så får du ju givna ackord att använda som 
grund. De funkar inom tonarten. 

 

Detta är ett intressant svar då jag tycker mig kunna se ett kombinerat Modalt och 
Diatoniskt användande av tonarterna. Här har deltagaren använt KT helt uteslutande 
som kompositionsmaterial och om man skulle analysera hans eller hans elvers 
kompositioner skulle man kanske hitta passager där eleven tänkt sig ex. Lydisk men 
gehörsmässigt skulle det låta Joniskt i och med att den lydiska klangen i ett diatoniskt 
sammanhang är så starkt Subdominantiskt. Det som är intressant är att det i det 
sammanhanget inte spelar någon roll för kompositionen. Eleven har fått ett verktyg för 
att hitta passande ackord i en låt, använder det och det blir musik. 
 
Deltagaren använder sig av KT i undervisningen men bara som kompositionsmaterial 
och vad jag kan se: en tämligen tunn och grundläggande kunskap i ämnet där gehöret 
inte finns med som ett avgörande element. Oavsett hans kunskap så har han hittat ett 
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verktyg i KT som fungerar bra för honom och hans elever. Han avslutar på min femte 
fråga om att Kyrkotonarterna är: 
 

Grundkunskap, men namnet kan bli lite nördigt. 
  
Detta svar är viktigt. Kyrkotonarterna som namn är ju också enligt min mening ingen 
bra benämning. Det har fått heta det pga. det kyrkliga arvet och jag tror att namnet är en 
viktig del i varför så få lärare/musiker närmar sig ämnet. ”Modus” är enligt mig ett 
bättre namn som ligger närmare det engelska ordet för KT: ”Modes”. Anledningen till 
att jag kallar dem KT är att det fortfarande är det mest utbredda namnet på dem i 
Sverige.  
 
En deltagare som verkar ha en djupare kunskap i ämnet beskriver kyrkotonarterna som: 
 

Olika modus, tonförråd. Gamla som gatan. 
 

Hon beskriver vidare användningsområde: 
 

...man tvingas gå utanför sina egna tonala mallar. Fastnar man i en komposition kan man 
ganska lätt förnya sig och sitt material med hjälp av kyrkotonartskunskaperna. 

 
Här tar hon upp två saker som jag tycker är intressanta. Gå utanför mallar och att förnya 
sig. Att tvingas gå utanför sina tonala mallar innebär ju att man förnyar sig och jag själv 
har alltid strävat efter förnyelse. Jag skriver musik hela tiden. Till teatrar, film och 
diverse cd produktioner och mitt största problem är upprepningar. Mina två sätt att 
komma förbi detta är dels att skriva musiken på ett nytt instrument eller dels att hitta ett 
modus som jag inte har använt på länge, (gärna i en jobbig tonart). 
 
Kyrkotonarterna som är ”gamla som gatan” är alltså enligt henne paradoxalt nog ett 
”Förnyelseredskap”. Jag kan bara hålla med. 
 
Improvisation och ackordspel 
 
Improvisation är ett centralt begrepp inom kyrkotonarterna, såväl i den traditionella 
användningen som inom jazzmusikens modala och ackordiska improvisationer, aspekter 
som jag utvecklar senare i mitt diskussionsavsnitt… I de svar jag fått in från 
intervjuerna så förklarade en deltagare KT så här: 
 

Tonaliteter som börjar på olika steg i en diatonisk skala vilket därmed  förändrar 
intervallförhållandet. Steg IV (4) exempelvis blir en Lydisk skala och i denna kan man 
uppskatta en säregen klangfärg eller modus eftersom fjärde tonen är höjd. Redan de gamla 
grekerna använde sig av liknande skalor och dess modus uppfattades på olika sätt som 
lättsam, förrädisk, lockande etc. och representerades därmed av de olika gudarna 

 

Denna deltagare har förmodligen en ganska djup kunskap i ämnet och hans koppling till 
Grekernas sätt att dela in KT i olika känslor är intressant. När jag lär ut KT har jag 
berättat att jag använder mig av olika känslor som eleverna själva får sätta namn på. 
Detta är för att eleverna skall känna igen de olika KT men det slår mig också att dessa 
känslorna sannolikt är det enda som egentligen är viktigt, det enda som är musik. Resten 
är ju bara ett avancerat söksystem. 
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Det deltagaren skriver gäller ju även Tema 1 men han fortsätter med svaret om när han 
använder dom: 
 

I improvisation även om jag numera sällan tänker på det… 
 

Han har alltså kommit så långt i sitt improviserande att han inte behöver tänka på vilka 
KT han befinner sig i. Det finns lägen då KT faktiskt har en underordnad funktion som 
enbart ideomatiskt på det instrument man spelar. Dels i stränginstrument där man pratar 
om ”Boxar”. En box  är egentligen detsamma som KT men används för att kunna spela 
samma skala på olika ställen på halsen på t.ex. gitarr. I det fallet kan fingrarna spela 
exempelvis en lydisk skala men i ett Joniskt sammanhang. Inom improviserad musik 
kan det ibland vara svårt att hinna höra en speciell KT pga. att linjen är överordnad och 
kanske inte ens bygger på KT utan är kromatisk eller pentatonisk etc. 
 
 En deltagare svarade på frågan ”Använder du dig någon gång av toner utanför det 
angivna ackordet?" Hur vet du vilka toner som passar?” : 
 

Lyssnar. Vet vilka färgningar som funkar men det är ganska omedvetet när 
jag väl spelar. Hoppas på att hitta tillräckligt starka motiv så att tonerna 
blir sekundära. 

 

Det mesta av musikteori är enligt mig underordnad gehöret. Utan gehör – Ingen musik. 
Det deltagaren nog vill få fram här är nog det och det är viktigt att ständigt påminna sig 
om detta. Bachs samlade verk är ju faktiskt också bara bläck och papper tills någon 
tolkar det till musik. Det finns en mängd exempel på musiker som bara spelar vad som 
står i noterna eller musiker som överteoritiserar musik och mitt arbete är faktiskt ett sätt 
att komma närmare ett praktiskt gehörsspel och inte tvärtom. 
 
Många deltagare har gett likartade svar som ovanstående och jag tycker mig hitta en 
liten röd tråd. När det gäller ackordspel är det lättare att se vad man gör och eventuellt 
så har man mer nytta av KT där än i improvisationen som är mera beroende av 
melodilinjer och musikaliska motiv. 
 

Nivå 
 
Med nivå menar jag : Vart i en elevs musikaliska utveckling är det lämpligt att 
introducera kyrkotonarterna. Detta är den fråga jag anser vara mest relevant i mitt 
arbete. Vad tycker de tillfrågade lärarna att KT kan vara rent kunskapsmässigt. Tillhör 
det grunden eller är det en överkurs som är lämpad för fördjupande studier inom 
musikteori. Här följer några svar: 
 

Överkurs 
  
Grundkunskap, men namnet kan bli lite nördigt. 
 
Beror på syftet och ämnet musikteoris mening i utbildningen. Grundkunskap i att man 
skall veta om vad de heter och grundläggande hur de funkar.(lydiska kvarten, doriska 
sexten osv.) Djupare kunskaper är beroende på kursens inriktning, om man 
improviserar/arrangerar osv. 
 
…på gymnasiet borde det ingå. 
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Vet ej 
 
Grundkunskap 

 
Jag måste säga att jag är förvånad över att så många tycker att det är grundkunskap. Min 
erfarenhet är ju att det inte lärs ut på de lägre nivåerna annat än en helt isolerad 
företeelse.  
 
Jag utvecklar mina tankegångar och argument om detta i avsnittet ”Sammanfattning och 
diskussion”. 
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5. Sammanfattning och diskussion 
 

I min uppsats har jag försökt att ge ett underlag för att diskutera om det är möjligt att ha 
kyrkotonarterna som grunden i undervisning i musikteori som ett alternativ till mer 
traditionell musikteoriundervisning. Min arbetshypotes i uppsatsen har varit att 
kyrkotonarterna bör kunna ge elever en bättre förståelse för musikteori och musikens 
tonala innehåll. Jag har med tre olika elevgrupper på olika nivåer prövat detta 
antagande. En grupp bestod av elever i årskurs 1 på ett estetiskt program utan större 
tidigare musikteorikunskaper. En annan gruppbestod av elever i årskurs 1 på ett estetiskt 
program med vissa tidigare musikteorikunskaper. En tredje s.k. kontrollgrupp bestod av 
ickemusiker utan tidigare erfarenhet av musikteori. I min resultatdel har jag också 
beskrivit hur jag arbetar med kyrkotonarter med några elevgrupper samt redogjort för en 
frågestudie med 15 verksamma musiklärare om deras uppfattning av kyrkotonarter i 
musikundervisningen. 

I detta diskussionsavsnitt ska jag jämföra om det finns skillnader mellan musiker och 
ickemusiker i hur man kan ta till sig kunskaper i musikteori. Skulle detta även medföra 
att musiker och ickemusiker kan ha kyrkotonartera som gemensam utgångspunkt för 
musikaliska diskussioner? Med utgångspunkt i min undersökning av elevgrupperna och 
frågorna till musiklärarna argumenterar jag för användningen av kyrkotonarter som 
grund för en bättre förståelse av musikteori. Min centrala fråga är: Varför används inte 
kyrkotonarterna som grund inom musikteori och gehör?  
 
Jag ställde frågan ”Vad är kyrkotonarterna?” , till ett antal lärare och svaren varierade : 
 

Tonmaterial vid komponerande 
 
Olika modus, tonförråd. Gamla som gatan. 
 
Tonaliteter som börjar på olika steg i en diatonisk skala vilket därmed  förändrar 
intervallförhållandet. Steg IV (4) exempelvis blir en Lydisk skala och i denna kan man 
uppskatta en säregen klangfärg eller modus eftersom fjärde tonen är höjd. Redan de gamla 
grekerna använde sig av liknande skalor och dess modus uppfattades på olika sätt som 
lättsam, förrädisk, lockande etc. och representerades därmed av de olika gudarna 
 
 

Några svar var relaterade till komposition, några till improvisation och några svar 
hänvisade till de gamla grekerna eller den gregorianska sången. I inget svar kunde jag se 
någon bredare förklaring som sträckte sig över hela musikteorin. Jag tycker mig märka 
att KT betraktas av de flesta som en isolerad företeelse. Mitt sätt att se på 
kyrkotonarterna är tvärtom : KT är grunden till all annan tonal musikteori.  
 
Kyrkotonarterna har länge funnits med i jazzimprovisation. För många tror jag att detta 
är det enda användningsområde man känner till. Anledningen till detta är nog att det är 
ett område där man inte längre kan bortse från fördelarna med kyrkotonarternas 
användning i musikundervisningen.  
 
Ett svar jag fick i lärarenkäterna om när man kan använda  Kyrkotonarterna löd : 
 

I improvisation även om jag numera sällan tänker på det… 
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Det är just dit man måste komma om kyrkotonarterna skall kunna användas i 
improvisation. Improvisation är ett sammanhang där det inte finns tid för reflektion och 
teoretisering. Man måste få fram det man vill förmedla ögonblickligen vilket innebär att 
kunskapen om kyrkotonarterna måste sitta i ryggmärgen. Pga. detta anser jag att just 
jazzimprovisation inte är ett lämpligt forum för introducerandet av KT.  
 
För mig är KT mest användbara och mest överskådligt att förklara i ackordsspelet. Om 
jag spelar en låt som har skrivna ackord behöver jag naturligtvis inte bara spela de toner 
som står. Ser jag ett Dm i en låt som går i Cdur så vet jag att den är Subdominantisk och 
att den är dorisk. Detta innebär att jag kan välja att spela ex. Dm9 eller Dm13 lika gärna 
eller varför inte ta en annan subdominant som F eller Fmaj13 (#11) för att få en lydisk 
klang. Detta sätt att se KT är lite mera överskådligt till en början. Jag brukar försöka att 
undvika att sammankoppla KT med melodisk improvisation på ett tidigt stadium. Jag 
känner ett antal personer som har gett upp den banan bland annat på grund av den 
enorma tid det tar att lära sig alla KT till rätt ackord i en musikstil som ofta flyttar 
mellan tonarter. Jag själv var en utav de som faktiskt tog ett uppehåll med jazzen pga. 
detta. Jag för min del behövde en mognad och ett långt uppehåll från KMH´s Jazzteori 
innan jag förstod och inte blev rädd för den. Jag använder detta själv och lär ut det till 
mina elever men jag har upptäckt att det är bättre att närma sig KT genom ackordspelet. 
 
Jag har kommit fram till en slutsats som jag anser är relevant för fortsatt diskussion. Jag 
delar upp musikteori i två huvudteman:  
 

1. Ljudande musikteori 
2. Instrumentorienterande musikteori 

 
Till den ljudande musikteorin hör gehör, kyrkotonarter, steg, intervall och till den 
instrumentorienterande musikteorin hör allt noterat som noter, pauser och alla 
angivningar du kan skriva på ett papper. En viktig del som också hör till den senare är 
stamtonerna C, D, E, F ,G , A och B.  
 
Den noterade musikteorin har stora brister som gör att eleven har svårt att ta till sig 
kunskapen. Ett exempel : Tonen G# kan ju vara vad som helst. Det ser ut på den som att 
den är höjd vilket inte stämmer. Om vi ser den i ett Cdur ackord så är det en 
överstigande kvint men ser vi den i ett C#dur så är det en ren kvint. Detta är mycket 
förvirrande. I steganalysen och kyrkotonarterna så är ex #5 alltid en överstigande kvint 
oavsett tonart. Det finns inget tillfälle då en #5 skulle kunna vara något annat. Min 
slutsats således är att #, b och återställningstecken i den noterade musiken inte har något 
med faktisk musik att göra utan är bara frekvensangivelse eller kunskap i 
instrumentorientering. 
 
Dessa två teman kommer sannolikt att korsa varandra under elevens studie i musikteori 
och gehör. Det finns områden där båda områdena behövs. Ex. i arrangering där du oftast 
behöver skriva ner information till de musiker du skriver för med hjälp av noter och 
ackord som utgår ifrån stamtonerna för att ta ett exempel, men jag tror att den ljudande 
teorin måste vara grunden. 
 
När jag läser i Sohlmans musiklexikon på sidan 159 : 
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[…] De melodityper som fanns i Dorernas musik blev därför ansedda som 
överlägsna dem som återfanns i t.ex. Frygiernas extatiska eller Lydiernas veka 
tongångar 

 
inser jag att grekerna lade stor vikt i hur klangerna och skalorna uppfattades. Ord som 
extatiska eller veka får en viktig roll i deras upplevelser av musik. Det är också 
intressant att deras benämningar stämmer ganska väl överens med elevernas 
uppfattningar i min undersökning: 
 
 Frygisk – ”Passionerad, krigisk” 
 Lydisk – ”Spröd, filmisk” 
 
   Sofie i elevgrupp 1 

 

 Frygisk – ”Zorro, farlig kärlek” 
 Lydisk – ”Romantisk komedi” 
 
   Elev i Värmdö gymnasium 

 
De övriga eleverna har liknande associationer och det är intressant att gehöret i detta 
avseende har sett lika ut i flera tusen år. Vad är det som har hänt på vägen? Varför finns 
inte den känslomässiga kopplingen till musikteori kvar i samma utsträckning? 
 
En förklaring skulle kunna vara att i och med nedtecknandet av musiken och musikteori 
så uppstår grafiska regler som egentligen inte är relevant i den ljudande musiken men 
som ser logisk ut på papper. Ett enkelt exempel : 
 

Ackordet Em i en C-jonisk diatonisk uppbyggnad är enligt den klassiska  
funktionsanalysen Dominantens parallell. Den är det eftersom den delar 
två gemensamma toner med dominanten. Det faktum att Em inte låter 
dominantiskt överhuvudtaget utan har en tonisk klang har man bortsett 
ifrån pga. att det rent grafiskt verkar stämma.  

 
När många sådana regler tillkommer under nedtecknandet av musik så tror jag att man 
kommer längre och längre ifrån den faktiska musiken. 
 
Ett annat exempel på hur det nedtecknade och systematiserade kan försvåra förståelsen 
av musikteori är det vanligaste sättet att förklara kyrkotonarterna på : 
 ”Kyrkotonarterna får du fram genom att ta en durskala och starta från 
olika steg i skalan, ex: C till C = Jonisk, D till D = dorisk osv.” 
 
Det som beskrivs här är helt instrumentorienterad kunskap. Frank Gambale visar i 
”Modes – No more mystery” på vikten av att förklara alla kyrkotonarter från samma 
grundton. Detta är ett mycket mer överskådligt sätt att se kyrkotonarterna och det är 
också relaterat till gehöret vilket gör det till Ljudande musikteori. 
 
När jag testar denna teori på min första grupp som inte är musikstuderande så blir det 
ännu tydligare. Musikteori är ju lätt att förstå och så länge man inte blandar in noter så 
hänger den som vill med och kan dessutom hitta skillnader och likheter i KT. De kan 
sätta egna namn som de förknippar med vissa kyrkotonarter. Det intressanta med detta 



 23 

är ju också att om personen i fråga lär sig skilja på KT så blir ju tre och fyrklanger ännu 
lättare.  
 
Jag har i detta arbete har jag argumenterat för att man bör kunna använda 
kyrkotonarterna som grund i musikteori. Jag har som en slutsats kommit fram till att 
dela in musikteorin i kategorierna ”Ljudande musikteori” och ”Instrumentorienterad 
musikteori” där kyrkotonarterna hör till den första. När jag sedan kommer ut i den 
praktiska verkligheten i skolan och vill använda min teori tillkommer andra faktorer: 
Kursplan och betygskriterier i skolvardagen. Dessa faktorer måste jag som lärare 
förhålla mig till och därför vill jag se om det finns några hinder för detta. Nedan följer 
de aktuella kursplaner och betygskriterier i ämnena ”Gehörs och musiklära A” och 
”Gehörs och musiklära B” som finns på Skolverkets hemsida och är hämtade den 26 
april 2008. 
 
 Gehörs och musiklära A 

Mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om musikteoretiska begrepp för att göra det 
möjligt att kunna tillämpa kunskaperna i det egna musicerandet. Kursen skall även ge 
grundläggande kunskaper och övning i gehörslära, dvs. utveckla förmågan till inre 
hörande. Dessutom skall kursen uppöva förmågan att självständigt öva gehör.  

 
I denna text står inget om vad som räknas som grundläggande kunskaper. Det 
poängteras dock att kunskaperna skall tillämpas i det egna musicerandet. Gehöret 
betonas också extra starkt. Vi läser vidare. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
känna till vanliga musikteoretiska begrepp 
kunna återge avlyssnad musik 
kunna genom att lyssna uppfatta och återge musikens form och struktur 
ha kunskap om hur gehör övas. 

 
Här sägs det mycket vagt att eleven skall känna till ”vanliga” musikteoretiska begrepp. 
Resten av målen handlar uteslutande om gehör vilket måste betyda att de ”vanliga” 
begreppen skall vara begrepp som är relevanta för gehörsspel. Det är mycket intressant 
att ordet noter inte finns med i några mål.  

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven beskriver och exemplifierar vanliga musikteoretiska begrepp.  
Eleven återger avlyssnad musik med enkel rytm, melodi, harmoni, form och struktur. 
Eleven använder sina kunskaper om musiklära i sitt eget musicerande. 
Eleven ger exempel på hur gehör övas. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven redogör för musikaliska förlopp och sammanhang och återger dessa.  
Eleven använder sina kunskaper i gehörsträning. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven uppfattar gehörsmässigt och återger relativt komplicerade musikaliska sekvenser.  
Eleven använder på ett personligt sätt sina kunskaper i eget musicerande. 
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Inte heller i betygskritérierna nämns något om noter. Vi läser vidare vad det står om 
Gehörs och musiklära B: 

Mål 

Mål för kursen 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom musikteorin samt förmåga att självständigt 
söka kunskap inom området. Kursen skall även fördjupa och utveckla elevens 
uttrycksmöjligheter och kreativa förmåga i det egna musicerandet. Vidare skall kursen ge 
grundläggande kunskaper i enkel harmonisering och arrangering. 

 

Här nämns för första gången ett område där notkunskaperna oftast krävs: Arrangering.   

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
kunna gehörsmässigt återge avlyssnad musik 
kunna analysera harmoniken i ett musikstycke 
kunna söka information inom musikteoriområdet 
kunna harmonisera och arrangera på grundläggande nivå. 

 

Gehöret betonas igen. Att kunna analysera harmoniken i ett musikstycke kräver 
kyrkotonartskunskap. KT är också ett av de viktigaste redskapen vid harmonisering. 
Gehörs och musiklära B är ju en fortsättning på a-kursen och det är endast i b-kursen vi 
stöter på vikten av notkunskap. Detta måste innebära att skolverket sätter notkunskapen 
efter grundkunskapen. Vad som menas med grundkunskap sägs inte men vikten som har 
lagts på gehöret antyder att det är gehörsrelaterad kunskap. 
 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven återger mer avancerad rytm, melodi, harmoni, form och struktur. 
Eleven analyserar harmonisering av musikstycken. 
Eleven söker nödvändiga fakta inom musikteoriområdet.  

Eleven arrangerar och harmoniserar enklare musikstycken.  

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven söker och kombinerar olika typer av information inom musikteoriområdet.  
Eleven utför arbetsuppgifter, kvalitetsbedömer resultatet och anger användningsområden 
inom det egna musicerandet.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven knyter samman sina teoretiska kunskaper med egna erfarenheter av musikteori i 
det egna musicerandet.  
Eleven tar egna initiativ till uppövning av gehöret.  

 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att Skolverket lägger större vikt vid den 
gehörsrelaterade musikteorin än den noterade. 
 
I den musikteoriundervisning jag har kommit i kontakt med både som elev och lärare så 
har alltid noter, pauser, notsystem, tonhöjd och namnen på allt som kan tänkas finnas i 
en notutskrift varit grunden i undervisningen. De första lektionerna handlar om detta 
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och resten av kursen är beroende av att eleven kan detta. Jag har provat att använda 
kyrkotonarter i min musikundervisning på årskurs 1-elever på Värmdö Gymnasium. 
Dessa elever har läst detta parallellt med allmän grundläggande musiklära (noter, 
pauser, ackorduppbyggnad etc.) och det jag märker med de nu efter ett år är att genom 
KT så förstår eleverna musikens tonala innehåll bättre.  
 
För att få in KT i kursplanen har mycket planering och mycket jämkning med 
lärarkollegor krävts. Lärare har varit oroliga att eleverna inte skall få tillräckligt tid för 
”grundkunskapen”. Enligt Skolverkets relativt nya kriterier så är ju den gehörsbaserade 
teorin det som är grunden så förhållandet borde ju vara tvärtom, det är min uppfattning. 
 
Detta uppsatsarbete har enbart handlat om musikens tonala innehåll men liknande 
argument finns ju naturligtvis inom det rytmiska. Jag har inte plats för en djupare analys 
men samma sak gäller där: Ta tid från den traditionella musikteorin och inför 
danslektioner. Kan du inte dansa så kan du inte spela enligt mig. På samma sätt: Kan du 
inte höra vad du vill göra tonalt så kan du inte spela det. 
 
Min åsikt är att det första en musikstuderande bör komma i kontakt med är dans och 
kyrkotonarter. Det är enligt mig den bästa grund som finns i musiken. 
 
Åter igen: Varför används inte kyrkotonarterna som grund i skolans 
musikundervisning? 
 
När jag studerar enkäterna så blir jag positivt överraskad av lärarnas kunskap i ämnet 
men lika negativt överraskad av att dom inte riktigt vet hur dom skall använda 
kyrkotonarterna i musikundervisningen. Det finns inget motsvarande system för att 
beskriva klanger och tonalt innehåll på ett bättre sätt.  
 
När jag letade bland tidigare specialarbeten på KMH´s bibliotek fanns INGET arbete 
om kyrkotonarterna. Jag söker vidare på modus : INGET. Det närmsta jag kommer är 
ett arbete som handlar om improvisation i det diatoniska systemet. 
 
Min slutsats måste vara: KT är fortfarande en skrämmande teori som få personer hittar 
nyckeln till. Få personer ser den uppsjö av användningsområden som den har. När jag 
tar upp KT i en diskussion utgår oftast alla närvarande att jag syftar till improvisation 
inom jazz. Dom blir lite obekväma och vill helst inte prata om ämnet pga. deras egen 
bristfälliga kunskap i ämnet men också för att dom inte kan se relevansen av att ha med 
kyrkotonarterna i något annat sammanhang än just jazzimprovisation.  
 
Börjar vi idag med att lära eleverna på ett tidigt stadium kanske vi kommer att se 
annorlunda på KT i framtiden och har förhoppningsvis låtit den ljudande musikteorin 
vara överordnad det instrumentrelaterade. 
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6. Fortsatt forskning 
 
När jag började att skriva om detta ämne så hade jag inte trott att min slutsats skulle 
vara så radikal. Det jag kommer fram till visar ju att vi lärare borde göra om 
musikteoriundervisningen helt och hållet, i alla fall om vi skall följa Skolverkets 
anvisningar (enligt min tolkning av kursplanen och kriterierna). Detta kommer att kräva 
fortbildning hos många lärare och det kommer att krävas ett bra material. Det material 
som jag har hittat i ämnet kyrkotonarter riktar sig till ganska avancerade musiker. 
 
Jag kommer att fortsätta mitt arbete med vidare forskning om kyrkotonarternas 
användningsområde och även skriva ett nytt material som riktar sig till nybörjare. 
Kyrkotonarterna finns på alla nivåer i en elevs musikutveckling och det behövs således 
nytt material. 
 
Jag har i detta arbete argumenterat för att man bör kunna använda kyrkotonarterna som 
grund i musikteori. I min undersökning har jag kommit fram till en slutsats som jag 
anser är relevant för fortsatt forskning. Jag delar upp musikteori i två huvudteman:  
 

1.    Ljudande musikteori 
2.    Instrumentorienterande musikteori 

 
Kyrkotonarterna hör till den första kategorin och bör således vara grunden i musikteori. 
 
/ Kristofer Eng 
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