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1. INLEDNING

Syftet med Praktisk Musikteori är att förklara grunderna för hur vårt 
euro-amerikanska musikspråk fungerar och att underlätta för den 

som vill göra egen musik och improvisera. 

Alla har nytta och glädje av musikkunskaper. Men det är viktigare för 
den som vill skapa egen musik och improvisera än för den som vill 
spela efter traditionella noter. 
Det beror på att man inte kan se eller ta på musik. Så för att förstå hur 
musik byggs måste man ge musikens byggstenar namn och organisera 
dem: det är det som är musiklära & musikteori.

Det var så musikteori började. De äldsta kända noterna och musiktex-
terna skrevs i Mellanöstern för 4.500 år sedan (bilden nedan). De hand-
lar bl.a. om hur man kan ordna toner i 7-tonsskalor och improvisera 
fram musik utifrån dem.
De beskrev grunderna för det vi kallar rock- och jazzbaserad im-
provisation. 

Noter
Att förstå olika typer av notskrift gör det lättare att förstå hur vår musik 
byggs. Det var därför notskriften skapades för 4.500 år sedan: not-
skrift var ett sätt att förklara och minnas musik. 
Jämför med matematik: man kan naturligtvis räkna utan att kunna läsa 
och skriva. Men våra räknesätt bygger på att man kan det, så det är 
mycket enklare för den som kan siffror och tecken. På samma sätt är det 
med noter och musikteori. 
Dessutom är noter överlägset bäst när man behöver visa andra hur 
man vill att de ska spela/sjunga. Och den som vill hålla på med musik i 
datorer måste lära sig symboler för ljud för att kunna hantera musikpro-
gram.

Därmed inte sagt att noterad musik är bättre än annan musik. Noter spelar 
ingen roll för musikens kvalitet. Men det är ett smart verktyg som underlät-
tar förståelse, skapande och samspel.

Det finns många olika typer av notskrift Lin-
jenotskrift, ackordnotskrift, trumnotskrift, ta-
bulaturer etc. 

I datorer används olika metoder för att gra-
fiskt visa toner och rytmer. Alla kan kallas not-
skrifter, eftersom man använder tecken/sym-
boler som föreställer musikljud.DEMO - F

ÅR EJ S
KRIVAS U

T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



PRAKTISK MUSIKTEORI 1
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2010/2012    4

ALLT HÄNGER IHOP
Det finns inga tydliga gränser mellan noterad, traderad och improvise-
rad musik. 

Tradering
Att lära sig ett musikstycke genom att härma, utan hjälp av noter, kallas 
tradering. Att lära sig på gehör. 
Det är lite konstigt. För alla lär sig musik genom att härma, på samma 
sätt som man lär sig att prata genom att härma, inte genom att läsa. 
För noter kan lika lite som bokstäver ge en bild av hur musik faktiskt 
låter. Noter är symboler.
Man kan jämföra med olika språk. Även om man använder samma 
grundbokstäver i svenska, engelska och spanska, så uttalas de på olika 
sätt. Man måste ha hört ett språk för att ha en chans att förstå hur det 
ska låta. Det är likadant med musik.
Tradering/härmning är självklar i all musik, oberoende av noter.

Improvisation
Att improvisera betyder att skapa musik i stunden. Att improvisera 
musik är detsamma som att prata utan manus. Man använder språket 
som vanligt, skillnaden är att man inte vet i förväg exakt vad man 
ska säga.
Musikimprovisation går till på samma sätt. Man använder inte ackord 
och skalor på något särskilt sätt, utan poängen är att man inte vet vad 
som kommer att hända. Därför kan det bli spontant och spännande. 

Tvärt emot vad många tror, så är många improvisationsmusiker väl-
digt duktiga på musikteori och noter: man måste kunna en hel del 
för att komma på fungerande lösningar i ögonblicket. 

Exempel
Ex. 1 innehåller en hel del information:

Men det står inte vilket instrument man ska spela på eller hur man ska 
spela. Den som läser noterna måste fatta många egna beslut.
Är det en rocklåt måste man veta hur man spelar ett rock-komp, d.v.s. 
man måste ha hört rock för att kunna härma (tradering). Och även om 
man härmar ett särskilt komp så improviserar man, eftersom man inte 
vet i förväg exakt hur allt kommer att spelas (man hittar på i stunden).
Noter, tradering och improvisation hänger ihop.

Tradering mer allmänt: att överföra något 
till en ny generation. Det innebär förnyelse, 
eftersom det som traderas förändras när det 
anpassas till en ny tid och nya förutsättningar.

Att bevara är något helt annat: det gör mu-
séer, arkiv (och kulturpolitiker). 

De första namnen för improvisation kommer 
från 1400-talet. Fram till dess var all musik im-
proviserad och/eller traderad, så det behövdes 
inget namn för det. 

Ackordspel och improvisation ingick ofta i sko-
lornas musikutbildning fram till 1800-talet. 
Då slog klassisk musik igenom och notbase-
rad musik började anses viktigare och bättre. 
Därmed upphörde musik att handla om eget 
skapande – istället skulle man framföra och 
lyssna på musik av andra.  
Förändringen skedde samtidigt som modern 
kapitalism växte fram och människor skulle bli 
konsumenter.

Ex.1 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



PRAKTISK MUSIKTEORI 1
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2010/2012    5

PRAKTISK MUSIKTEORI
Praktisk Musikteori består av flera delar.

Del 1: Musiklära
Del 2: Harmonilära
Del 3: Egen musik
Del 4: Blues-metoden

Ord & begrepp
Musikorden i sig gör att musikteori och noter kan verka avskräckande, 
ologiskt och svårt. 
Det beror på att många musikord kommer från latin, grekiska, italien-
ska och tyska. Och i årtusenden har man byggt vidare på gamla system. 
Så ord som en gång var vettiga kan vara förvirrande idag. Dessutom är 
man inte överens om vilka ord som ska användas.

I Praktisk Musikteori används så långt möjligt uppdaterade och lättbe-
gripliga ord. Eftersom engelska är det dominerande musikspråket och 
vanligast i noter, musikböcker, beskrivningar av musikinstrument och 
musikprogram, används i vissa fall engelska begrepp.

Det finns bra musikresurser på nätet, men de flesta är på engelska. Där-
för finns en liten ordlista med några av de vanligaste engelska musikor-
den bland bilagorna.
Länktips finns på www.kulturkapital.se.

Keyboard
Praktisk Musikteori bygger på tillgång till keyboard. Vilket keyboard som 
helst fungerar, även de i mobiler. Du kan ladda hem virtuella keyboards 
för datorer från nätet; se vidare bilagan om musikprogram och länkar 
på www.kulturkapital.se.
Var noga med att spela och lyssna på exemplen tills Du förstår. Vet 
man inte hur något låter har man missat hela poängen.
 
Musikprogram
Att använda musikprogram är roligt och lärorikt och ett bra sätt att 
komma igång med att göra musik. Tips om gratisprogram finns i bila-
gorna och på www.kulturkapital.se. 
Men musikprogram kan inte ersätta att spela och sjunga.
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2. LJUD & MUSIK

Musik låter. Ljud är mekaniska vågrörelser som sprids via luftmo-
lekyler och andra media (gas, metall, vatten etc.). När vågrörel-

serna når örat och tolkas av hjärnan hör vi ljud/musik. 

Man skiljer på toner och brus (övriga ljud):
 — Toner är regelbundna vågrörelser som upprepas. 
 — Brus är oregelbundna vågrörelser.

Toner uppstår genom att en ljudkälla (t.ex. en sträng) rör sig/skapar 
vågrörelser i regelbunden hastighet. Ju snabbare rörelse, desto högre 
tonhöjd. Människan kan uppfatta vågrörelser på mellan 20 och 20.000 
gånger per sekund som ljud. 

A4 = 440 Hz
År 1939 bestämdes att utgångspunkt för musiktonhöjder ska vara A4 = 
440 Hz (ISO-standard). Vad betyder det? 
Jo, när man anger exakta tonhöjder talar man om hur många sväng-
ningar per sekund tonhöjden har. Måttenheten är Hz (förkortning av 
Hertz; namnet på han som skapade systemet). 
440 Hz betyder alltså ”den tonhöjd som uppstår när en vågrörelse upp-
repas 440 gånger per sekund.” 
Man kan också säga att frekvensen = 440 Hz.

Att vi utgår från A4 = 440 Hz beror alltså på en överenskommelse. Man 
kunde lika gärna ha bestämt en annan tonhöjd. För genom tiderna 
har tonhöjden varit både högre och lägre.

Så absolut gehör betyder inte att någon fötts med en förmåga att höra 
”rätt” tonhöjd. Det innebär i vår del av världen att man minns tonhöjder 
enligt ISO-standard.  
På samma sätt som man känner igen och minns namnet på gult, blått, 
rött och så vidare. Färger är också våglängder. 

ISO-standard = beslut fattade av 
International Organization for Stan-
dardization.

Frekvens = hur ofta något sker. I det här fal-
let hur ofta en vågrörelse upprepas.
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3. LINJENOTSKRIFT tonhöjd

Vår linjenotskrift grundlades under medeltiden. Med den kan man 
skriva ner (notera) tonhöjd, rytm och anvisningar om hur man ska 

spela/sjunga. Kan man linjenotskrift är det enkelt att lära sig andra not-
skrifter (ackordbeteckningar; trumnoter etc.). Därför börjar vi med den.

Linjenotskrift bygger på fem notlinjer som tillsammans kallas ett not-
system eller en notrad. Notlinjerna numreras nedifrån och upp (1–5), 
liksom de fyra mellanrummen (1–4).
Man anger tonhöjder genom att placera nothuvuden i höjdled 
(vertikalt). På, mellan och utanför notlinjerna. 
Tidsvärden/rytm noteras i sidled (horisontellt), från vänster till höger.

Ex.2 

Idén med att använda notlinjer är gammal 
och finns i många varianter. Bilden till höger 
visar hur man använde fingrarnas leder som 
ett slags notlinjer för att ange tonhöjder under 
medeltiden. Genom att peka på olika leder 
kunde man ange tonhöjder (Guidos hand).
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4. STAMTONER & KLAVER
Vår musiklära utgår från 7 stamtoner: A B C D E F G.  
För att notera stamtonerna i linjenotskrift måste man först visa var en 
bestämd tonhöjd ligger. Det görs med en klav (nyckel) som placeras 
först på notsystemet. Klaven är notkodens nyckel. 

DISKANTKLAV; G-klav
Vanligast är diskant- eller G-klav, som visar att tonen G4 ligger på den 
2:a notlinjen. Den markerade/röda linjen i Ex. 3. 

Klaven visar var tonen G ligger. Eftersom tonerna kommer i bokstavs-
ordning kan man räkna ut resten:
  

 

Diskantklav används för det övre omfånget (höga/ljusa tonhöjder; 
tonerna på keyboardets högra sida).

BASKLAV; F-klav
Basklav eller F-klav är näst vanligast. Den visar att tonen F3 ligger på 
den 4:e notlinjen. Den markerade/röda linjen i Ex. 5. 
 

 

Eftersom tonerna kommer i bokstavsordning kan man räkna ut resten: 

Basklav används för det lägre omfånget (basstämmor, låga/mörka ton-
höjder; tonerna på keyboardets vänstra sida). 

ALT- & TENORKLAV; C-klav
C-klaven (B) är ovanligare. Den visar var tonen C4 ligger. Se vidare 
bilagorna.

Siffran 4 efter bokstaven G anger oktaven; 
se vidare ”oktaver”.

Ex.3 

Ex.4 

G-klaven är egentligen ett ”G”. Bilden 
nedan visar hur den sett ut innan den fick 
sitt nuvarande utseende.

Siffran 3 efter bokstaven F anger okta-
ven; se vidare ”oktaver”.

Ex.5 

F-klaven är egentligen ett ”F”. Bil-
den nedan visar hur den sett ut innan 
den fick sitt nuvarande utseende.
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5. OKTAVER

Avståndet mellan två tonhöjder kallas intervall. Oktaven är ett 
speciellt intervall, för den övre tonen klingar dubbelt så högt som 

den undre tonen. Det är samma ton, fast den ena klingar högre än den 
andra. Hur kan en och samma ton klinga olika?

Det beror på att toner är vågrörelser i bestämda hastigheter. Om 
en sträng svänger 100 gånger per sekund (100 Hz) och en annan 200 
gånger per sekund (200 Hz), kommer den andra strängen att klinga 
dubbelt så högt som den första. Intervallet eller avståndet mellan 
tonerna kallas en oktav. 
Ett keyboard har många tangenter – men det är bara 12 toner som 
upprepas i olika oktaver (Ex. 7).

Det finns olika sätt att ange oktaver:
 — Här används internationell standard (Ex. 7). 
 — Äldre svenskt system. Nackdelen här är att benämningarna inte är 
konsekventa över hela omfånget. Dessutom är andra system mycket 
vanligare.
 — Keyboardsystemet utgår från en konsertflygel med 88 tangenter 
och används ofta i musikprogram.
 — MIDI-notnummer, där varje ton har ett unikt nummer.

 
OKTAVNAMN

Internationell Oktav 2 Oktav 3 Oktav 4 Oktav 5 Oktav 6

Äldre svensk Stora 
oktaven

Lilla 
oktaven

Ettstrukna 
oktaven

Tvåstrukna 
oktaven

Trestrukna 
oktaven

Keyboard Oktav 1 Oktav 2 Oktav 3 Oktav 4 Oktav 5

MIDI-notnummer 36–47 48–59 60–71 72–83 84–95

Oktav = 8 på latin.

Ju snabbare svängningar/vågrörelser, desto 
högre tonhöjd. 

Testa oktaver genom att trycka ner var tolf-
te tangent på ett keyboard, eller genom att 
trycka ned den lägsta och högsta strängen 
på en gitarr på samma band.

Ex.7 
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6. HJÄLPLINJER & OKTAVERING

En del nothuvuden är genomdragna med eller vilar på ett kort streck. 
Sådana streck kallas hjälplinjer. Det är extra notlinjer som gör det 

lättare att läsa noter som ligger utanför de fem notlinjerna. 

Det är svårt att se tonhöjderna i Ex. 8 utan hjälplinjer (Ex. 9): 
 

 
När det blir många hjälplinjer kan man för enkelhets skull notera ton-
höjderna i en mer lättläst oktav, som i Ex. 10:

 — 8:an ovanför diskantklaven betyder att tonerna ska spelas en 
oktav högre (som i Ex. 8). 
 — 8:an under basklaven betyder att tonerna ska spelas en oktav 

lägre (som i Ex. 8).

Ex.8 

Ex.9 

Ex.10 
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7. FÖRTECKEN härledda toner

Hittills har det handlat om de 7 stamtonerna (vita tangenterna). Vari-
från kommer de resterande 5 tonerna (svarta tangenterna)?  

De härleds ur stamtonerna genom att man höjer eller sänker stamto-
ner ett halvt tonsteg (½) med förtecken.

KORSFÖRTECKEN; ½-ton upp
Ett korsförtecken (#) höjer en not ett halvt tonsteg (+½). 
Man kan alltså notera de svarta tangenternas tonhöjder genom att skri-
va ett # (kors) framför den not som ligger närmast under den svarta 
tangenten. När en not/ton höjs lägger man till ”iss” efter tonnamnet.
C à Ciss, D à Diss, E à Eiss, F à Fiss, G à Giss, A à Aiss, B à Biss.

b-FÖRTECKEN; ½-ton ned
Ett b-förtecken ( b) sänker en not ett halvt tonsteg (-½). Man kan alltså 
notera de svarta tangenternas tonhöjder genom att skriva ett b framför 
den not som ligger närmast över den svarta tangenten. När en not/
ton sänks lägger man till ”ess” efter tonnamnet.
C à Cess, D à Dess, E à Ess, F à Fess, G à Gess, A à Ass, B à Bess.

Återställningstecknet n ”suddar bort” kors- och b-förtecken och åter-
ställer Dess till D, Ess till E o.s.v. 

SAMMANFATTNING
De svarta tangenterna kan alltså noteras på två sätt:

Ex.11 

Förtecken som sitter direkt före en ton 
kallas tillfälliga förtecken och gäl-
ler i en takt; se vidare avsnitt 14.

Ex.12 

Dubbla förtecken höjer/sänker to-
ner med två halvtonssteg (2 x ½). Se 
vidare bilagorna.

Ex.13 
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8. SKALOR

De toner ett musikstycke utgår ifrån kan ordnas i skalor. Det innebär 
att tonerna ordnas stegvis. 

Grundskalorna består av hela (1) och halva (½) tonsteg. Förstår man 
skillnaden mellan hela och halva tonsteg är skalor lättare att förstå. 
Därför börjar vi med en skala som bara består av halva tonsteg, och en 
som bara består av hela tonsteg. 

KROMATISK SKALA 12-tonsskala, halvtonsskala

När man spelar alla toner i en oktav stegvis efter varandra, får man 
en skala som bara består av halva tonsteg (½). För det är ett 

halvt tonsteg mellan tonerna på ett keyboard. Skalan kallas 12-tons-
skala, kromatisk skala eller halvtonsskala. 

HELTONSSKALA 6-tonsskala

Hoppar man över varannan tangent får man en skala som bara be-
står av hela tonsteg (1). För ett helt tonsteg (1) är dubbelt så stort 

som ett halvt tonsteg (½). Skalan kallas heltonsskala eller 6-tonsskala.

Ordet “skala” kommer från latin och betyder 
“stege” eller “stegvis”.

”Kromatisk” kommer från latin och betyder 
”färgad” eller ”färgning”. Ordet används idag  
bl.a. som motpol till ”diatonisk” (se vidare 
nedan).

Ex.14 

Ex.15 
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9. 7-TONSSKALOR diatoniska skalor

Vårt musikspråk utgår från skalor som består av 7 toner och kallas 
7-tonsskalor, dur/mollskalor eller diatoniska skalor.  De består av:

 — 5 hela och 
 — 2 halva tonsteg. 

Man skapar olika skalor genom att mixa de hela och halva tonstegen på 
olika sätt. I drygt 200 år har man utgått från två huvudtyper; dur- och 
mollskalor. Mer om skillnaden mellan dur och moll i avsnitt 20.

DURSKALA; JONISK SKALA
När man spelar på de vita tangenterna på ett keyboard från C till C får 
man en durskala (jonisk kyrkotonart). Det innebär att de hela och halva 
tonstegen kommer i följande ordning:

I musikteori är durskalan den grundläggande skalan. Man utgår 
som regel från den och ser övriga skalor som förändringar (altereringar) 
av durskalor.

MOLLSKALA (ren); AEOLISK SKALA
När man spelar på de vita tangenterna på ett keyboard från A till A får 
man en ren mollskala (aeolisk kyrkotonart). Det innebär att tonstegen 
kommer i följande ordning:

 

Ordet ”diatonisk” är grekiskt men betydelsen är 
oklar. Idag kallas bl.a. skalor med 5 hela och 2 
halva tonsteg diatoniska skalor. 

De äldsta kända beläggen för diatoniska ska-
lor är ca. 9.000 år gamla kinesiska flöjter, och 
skaltypen användes i Mellanöstern för 4-5.000 
år sedan.

Ex.16 

Ex.17 
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10. TONARTER & FASTA FÖRTECKEN

Hittills har vi hållit oss till de vita tangenterna. Men skalor kan byg-
gas utifrån vilken ton som helst.

Om man t.ex vill spela en mollskala från tonen D, spelar man mollska-
lans mix av hela och halva tonsteg från tonen D. Eftersom man börjar 
på D kallas den ”D-mollskala”. 
För att få mollskalans tonsteg måste man använda en svart tangent. 
Det noteras med ett förtecken: tonen B sänks till Bess.
På den undre notraden i Ex.18 har ett b-förtecken placerats på linjen för 
noten B direkt efter klaven. Det betyder att alla noter på notlinjen 
ska sänkas ett halvt tonsteg. Om man placerar ett kors där ska alla 
toner på notlinjen höjas. 

Förtecken längst till vänster på notraden kallas fasta förtecken, och 
anger tonarten, d.v.s. det tonförråd som är utgångspunkt.  
I tabellen nedan visas fasta förtecken för de vanligaste tonarterna.

Ex.18 

Antal förtecken # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

C-dur
A-moll

G-dur 
E-moll

D-dur 
B-moll

A-dur 
Fiss-moll

E-dur 
Ciss-moll

B-dur 
Giss-moll

Fiss-dur 
Diss-moll

F-dur 
D-moll

Bess-dur 
G-moll

Ess-dur 
C-moll

Ass-dur 
F-moll

Dess-dur 
Bess-moll

Gess-dur 
Ess-moll

Antal förtecken b bb bbb bbbb bbbbb bbbbbb
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KVINTCIRKELN
Kvintcirkeln ger överblick över tonarterna och visar hur de förhåller sig 
till varandra. Kvintcirkeln förklaras längre fram: här är syftet att visa hur 
fasta förtecken placeras i keyboardets 12 tonarter. 

OBS! Skalor/förtecken för keyboardet/gitarrens/elbasens 12 tonarter 
(inklusive fingersättningar) finns i bilagsdelen!
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11. PARALLELLTONARTER

I  tabellen och kvintcirkeln i avsnitt 10 anges två tonarter för varje 
kombination av förtecken. Det beror på att varje tonart har en paral-

lelltonart, en tonart med samma förtecken. 
 — Durtonarternas parallelltonarter är molltonarter.
 — Molltonarternas parallelltonarter är durtonarter.

I Ex. 19 visas tonerna i parallelltonarterna D-dur och b-moll.
 

I bilagsdelen finns alla tonarter med paralleller i avsnittet med  skalor 
för keyboard/gitarr/bas.

Vad har man för nytta av att förstå det här med paralleltonarter? Jo, pa-
rallelltonarterna är så lika varandra att man ofta kan växla mellan dem 
utan att det låter konstigt. Det har man stor nytta av när man gör egen 
musik och improviserar.

Detsamma gäller parallella ackord. G-dur och e-moll är parallella 
ackord. Därför kan ackorden ofta ersätta varandra. Det kallas reharmo-
nisering och tas upp i del 2 och 3.

Ex.19 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



PRAKTISK MUSIKTEORI 1
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2010/2012    17

12. INTERVALL

Avståndet mellan två tonhöjder kallas intervall. I Ex. 20 visas stam-
tonernas (durskalans) intervall från grundtonen. Det är grundin-

tervallen.

Av tradition används ofta latinska/italienska räkneord som intervall-
namn. Men det blir allt vanligare att man använder det egna språkets 
räkneord, eftersom det är enklare. Att säga ”stor sexa” (svenska) är inte 
mindre rätt än att säga ”en stor sext” (svenska & latin/italienska).

Men vissa latinska intervallnamn måste man känna till, i första hand 
oktav och sept.

Vi ska se lite närmare på olika varianter av grundintervallen (fler inter-
vall presenteras i del 2).

Det är smart att lära sig intervallen, eftersom intervallbeteckningarna är 
grunden för ackordbeteckningar. Så om man förstår intervall-tänket, blir 
det lättare att notera och spela efter ackordbeteckningar. 
I bilagsdelen visas sambanden mellan intervall och ackordbeteckningar i 
tabellform.

Ex.20 
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2 – SEKUND liten/stor
Liten (L) och stor (S) sekund är detsamma som halvt (½) och helt (1) 
tonsteg.

3 – TERS liten/stor
Tersen är intervallet som avgör dur (S3) och moll (L3). Dessutom byggs 
ackord upp av terser (se vidare avsnitt 20–22).

4 – KVART ren/överstigande
Kvartintervall är rena (R4) eller överstigande (Ö4). Överstigande kvart 
kallas ofta tritonus.

1 x ½ = ett halvtonsteg, 2 x ½ = två 
halvtonsteg etc.

Ex.21 

Ex.22 
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5 – KVINT förminskad/ren/överstigande
Kvintintervall är förminskade (F5), rena (R5) eller överstigande (Ö5). På 
ett keyboard är Ö4 och F5 samma intervall.

6 – SEXT liten/stor
En sext är liten (L6) eller stor (S6). På keyboard är Ö5 och L6 samma 
intervall.

7 – SEPT liten/stor
En sept är liten (L7) eller stor (S7). 

Ex.24 

Ex.25 
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8 – OKTAV ren
En ren oktav är speciell eftersom den övre tonen klingar dubbelt så 
högt som den undre tonen (se vidare avsnitt 5). 
 

INTERVALLEN 9–13 analoga intervall
För att kunna förstå ackordbeteckningar måste man även känna till 
intervallen 9–13. De kallas analoga (= motsvarande) intervall, eftersom 
de motsvarar intervallen 1–6 + 1 oktav. Så en stor nia/nona (S9) = en 
stor sekund (S2) + 1 oktav o.s.v.
De här intervallen har latinska namn, men oftast säger man numret på 
svenska.
Ex. 28 innehåller de vanligaste analoga intervallen (övre notsystemet). 
Det undre notsystemet visar vilka intervall de är analoga med (samma 
intervall minus en oktav).

Ex.27 

Ex.28 
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ÖVRIGT OM INTERVALL
 — När tonerna i ett intervall spelas efter varandra kallas de melo-

diska intervall. 
 — När tonerna i ett intervall spelas samtidigt kallas de harmoniska 

intervall (harmoni betyder ungefär samklang).

I musikteori skiljer man ofta på konsonanta (väl- eller medklingande) 
och dissonanta (illa- eller särklingande) intervall.  Det finns olika 
synsätt vad gäller vilka intervall som ska kallas konsonanta, men idag 
räknas i allmänhet följande intervall som konsonanta i alla system:

 — R1
 — L/S3
 — R4
 — R5
 — L/S6 
 — R8. 

Övriga intervall kallas dissonanta.

Olika intervall som låter lika på keyboard kallas enharmoniska inter-
vall (Ex. 28b). Men det är alltid viktigt att intervallen skrivs korrekt: 
annars blir noterna ologiska och svårlästa (med undantag för dim7-
ackord). 

Principen för intervallnamn (gäller även analoga intervall):

+1 Dubbelt överstigande +1
+½ Överstigande +½
±0 Stor 2–3–6–7 Ren 1–4–5–8 ±0
-½ Liten 2–3–6–7 Förminskad 1–4–5–8 -½
-1 Förminskad 2–3–6–7 Dubbelt förminskad 1–4–5–8 -1

Ex. 28b 
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13. RYTM & TIDSVÄRDEN

Här förklaras grunden för hur rytm noteras i linjenotskrift. Det är 
grunden för all rytmnotation, vare sig det gäller trumnoter, ackord-

notskrift eller (viss) tabulatur för elgitarr och elbas.

TAKTSLAG puls, fjärdedel

Utgångspunkt för hur rytm och tidsvärden noteras är taktslag. 
Taktslagen är oftast detsamma som den puls eller grundrytm man 

känner i kroppen när man hör musik. Den puls som gör att man omed-
vetet markerar takten. 
Taktslagen noteras i allmänhet som fjärdedelar, d.v.s. noter med fyllda 
nothuvuden och skaft. 

BETONING accent > (gruppering)

Betoningar eller accenter avgör hur man uppfattar rytm. Att betona 
en ton innebär att den framhävs. Oftast genom att den spelas/

sjungs starkare än omkringliggande toner. 
Man kan skriva ut (notera) vilka toner som ska betonas. Oftast används 
ett liggande kiltecken (>). 
Läs Ex. 30 utan att betona någon ton:

Läs Ex. 31 och betona som markerat:

Ex. 31 låter helt annorlunda: det låter rytmiskt. Det liknar musik. För 
regelbundna betoningar är en viktig grund för vår musik. För hur den 
byggs, noteras, spelas och sjungs. 
Regelbundna betoningar är grunden för takter och taktarter.

Betoningar gör att toner uppfattas gruppvis. Därför talar man ibland 
om gruppering av toner i samband med rytm.

Grunden för hur rytm och tidsvärden note-
ras fastlades under 1200-talet (medeltiden) 
i mensuralnotation, som betyder ”måttnot-
skrift”. Man mätte tiden. 

Ordet ”rytm” kommer från grekiskans ”rhyt-
mos”, som betyder ungefär ”regelbunden 
(symmetrisk) rörelse”.

Ex.29 
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14. TAKT & TAKTART (gruppering)

Taktslagen grupperas med regelbundna betoningar när man spelar 
och sjunger (se Ex. 31). I notskift motsvaras det av takter, som mar-

keras med taktstreck. 
Dubbla taktstreck = slut på ett avsnitt. 
Taktstreck + tjockt streck = sluttakt (takt 2 i Ex. 32).
 

TAKTARTSBETECKNINGAR
Taktartsbeteckningar visar hur taktslagen grupperats (= taktarten). Den 
skrivs direkt efter klaven på första notraden och tolkas så här: 

 — den övre siffran visar antal taktslag per takt.
 — den undre siffran visar taktslagets/grundpulsens notvärde.

Oftast används siffror i taktartsbeteckningar. Dessutom används fortfa-
rande några medeltida takartssignaturer, som:

c  = 4/4-delstakt
C  = 2/4- eller 2/2-delstakt

Man skriver inte ut att 1:an i varje takt ska be-
tonas. Det är underförstått. 

I klassisk musik försöker man ofta undvika re-
gelbundna rytmiska betoningar, eftersom det 
inte anses passa musikstilen.

Ex.32 

Ex.33 

Ex.34 
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15. TEMPO & BPM

Taktslagens hastighet brukar kallas tempo (av italienskans ”tid”) och 
anges i BPM = Beats Per Minute eller med beskrivande ord som 

”slow”, ”medium”, ”fast” etc.

BPM & METRONOM
BPM (Beats Per Minute) är den mest exakta tempoangivelsen. Står det 
exempelvis ”BPM = 120” ska taktslagens hastighet vara 120 per minut 
(= en halv sekund).

Sedan är det bara att använda en metronom för att få fram rätt tempo 
(hastighet). En metronom är en digital enhet som man ställer in så att 
den spelar upp klickljud eller blinkar i rätt BPM. 
På nätet finns flera gratismetronomer med avancerade funktioner (sök 
på ”metronome”). En enkel metronom med stämmaskin kostar från 
200:- och uppåt.

Metronomen är ett utmärkt hjälpmedel när man övar. Man blir noggran-
nare och det är enkelt att mäta framsteg. Och när man lär sig noter kan 
man ha stor nytta av en metronom.

I klassisk musik brukar man skriva M.M. (för-
kortning av ”Mälzels Metronom”) i stället för 
BPM. Men betydelsen är densamma.

Mälzel tog patent på den mekaniska metro-
nomen 1816. 
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16. JÄMNA TIDSVÄRDEN

Man använder skaft, flaggor, balkar, punkter och fyllda/ofyllda not-
huvuden för att ange tidsvärden, d.v.s. hur lång en ton ska vara. 

Dessutom har man tecken för tystnad (paus), som visas till höger nedan.

Kortare tidsvärden noteras genom man att lägger till flaggor/balkar. 
32:delar har 3 flaggor/balkar; 64:delar har 4 flaggor/balkar o.s.v.

Det här är jämna tidsvärden som kan delas i jämna tal. Namnen talar 
om hur stor del av en 4/4-delstakt notvärdet eller pausen ifråga har (se 
vidare nästa sida). 

Ex.35 

Ex.36 

Ex.37 

Ex.38 

Ex.39 
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Cirklarna till vänster motsvarar en takt med 4 fjärdedelar. Tårtbitarna 
visar hur stor del av en 4/4-delstakt ett tidsvärde tar. Den undre 
notraden visar vilket paustecken som motsvarar notvärdena.

Ex.40 

Ex.41 

Ex.42 

Ex.43 

Ex.44 
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17. OJÄMNA TIDSVÄRDEN

Med ojämna tidsvärden menas tidsvärden som inte är delbara 
med jämna tal (2, 4, 8 o.s.v.). 

TRIOL & SEXTOL
8:delstrioler innebär att ett taktslag delas i tre lika stora delar. Trioler 
noteras med vanliga notvärden, men man skriver ut siffran 3 (ibland 
även en klammer) för att visa att det är en triol.
Triolpauser noteras med 8:delspaus med en trea och en klammer.

Trioler kan i sin tur delas in i kortare eller längre tidsvärden. Vanligast är 
16:delstrioler eller sextoler.

KVINTOL
Ett taktslag kan delas in i hur många delar man vill. När det delas in i 5 
lika långa delar får man kvintoler. De noteras som sextoler, men man 
skriver ”5” i stället för ”6”.

SHUFFLE/SWING/INEGAL
I många musikprogram finns en funktion som kallas swing eller shuffle. 
Det innebär att varannan snabb ton spelas lite senare än noterat 
för att musiken ska svänga. Att det sällan noteras beror på att det i 
allmänhet inte går att notera – förseningen är för liten.
Ofta skriver man ”swing” eller ”shuffle” i noterna för att tala om hur man 
vill att snabbare tidsvärden ska spelas. När man inte vill ha den typen av 
rytm kan man för säkerhets skull skriva ”straight”.  
Den här typen av rytmer verkar alltid ha använts. Klassisk musik är det 
stora undantaget. Där anses swing/shuffle lite vulgärt och billigt, troli-
gen för att det gör musik mindre allvarlig. Men för Bach och Mozart var 
swing/shuffle lika självklart som för rock- och jazzmusiker.

Här motsvarar cirklarna 1 taktslag.

Ex.45 

Ex.46 

Ex.47 
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18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR

När man skriver en punkt efter en not eller ett paustecken innebär 
det att tidsvärdet förlängs med 50% (halva noterade tidsvärdet). 

Sådana noter/pauser kallas punkterade (punkterad 4:del; punkterad 
8:del etc).

Samma sak kan noteras genom att man skriver ut tidsvärden som 
vanligt och binder samman dem med en bindebåge. Tonerna under 
bågen räknas då som en enda ton om de har samma tonhöjd.

Med bindebågar kan man dessutom notera toner som är hur långa som 
helst.

Ex.48 

Ex.49 

Ex.50 

Ex.51 
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19. TIDSVÄRDEN sammanfattning
I Ex. 52 har de vanligaste tidsvärdena sammanställts. Ju längre ner, 
desto snabbare tidsvärde.

Ex.52 
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20. ACKORDLÄRA treklanger

Ackord betyder samklang, och ett ackord består av minst två toner 
som klingar samtidigt. 

Ackordläran och ackordbeteckningarna utgår från terser och treklanger. 
Man bygger ackord genom att stapla terser på varandra (se avsnitt 12 
om terser).

DURACKORD S3 + L3

Så här byggs ett C-durackord (Ex. 53). Man utgår från C-durskalan, 
men spelar bara varannan ton. De tre första tonerna bildar ackor-

det C-dur. Ackordet kallas treklang eftersom det består av tre toner.

Durtreklanger/durackord består av durskalans 1:a, 3:e och 5:e skalton, 
d.v.s. av intervallen stor ters (S3) + liten ters (L3) = två staplade terser. 

Ackordens toner anges nedifrån och upp. Den lägsta tonen kallas 
grundton (rot) och ger ackordet dess namn, i det här fallet C-dur. 

Ex.53 

Ex.54 

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

5 G Liten ters (L3) Ren kvint (R5) 7 x ½ över grundtonen

3 E Stor ters (S3) Stor ters (S3) 4 x ½ över grundtonen

1 C
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MOLLACKORD L3 + S3

Ett C-mollackord byggs så här (Ex. 55). Man utgår från C-mollskalan, 
men spelar bara varannan ton. De tre första tonerna bildar ackor-

det C-moll. Ackordet kallas treklang eftersom det består av tre toner.

Mollackord består av mollskalans 1:a, 3:e och 5:e skalton, d.v.s. av 
intervallen liten ters (L3) + stor ters (S3) = två staplade terser.

Ackordens toner anges nedifrån och upp. Den lägsta tonen kallas 
grundton och ger ackordet dess namn, i det här fallet C-moll. 

DUR & MOLL
Skillnaden mellan dur och moll är alltså att:

 — durackord har en stor ters (S3) som första intervall
 — mollackord har en liten ters (L3) som första intervall

I klassisk musikteori är skillnaden mellan dur och moll viktig: en del tror 
att den som inte hör skillnaden är omusikalisk. Men det finns många 
euro-amerikanska musikstilar där dur/mollindelningen är mindre viktig 
eller ointressant. I exempelvis blues mixas ofta dur och moll. 

Ex.55 

Ex.56 

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

5 G Stor ters (S3) Ren kvint (R5) 7 x ½ över grundtonen

b3 Ess Liten ters (L3) Liten ters (L3)) 3 x ½ över grundtonen

1 C

Dur = förkortning av latinets ”durum” som 
betyder hårt.

Moll = förkortning av latinets ”mollis” som 
betyder mjukt.

Orden kommer från hexakordläran, ett peda-
gogiskt system från medeltiden som kom ur 
bruk på 1600-talet. Orden beskriver inte dur/
moll, utan de tecken som användes i hexa-
kordläran.

En del förknippar dur med glädje och moll 
med sorg. Det finns dock inget som talar för att 
sådana egenskaper skulle vara ”inbyggda”.
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FÖRMINSKAT ACKORD L3 + L3

När man staplar två små terser (2 x L3) på varandra, får man ett 
förminskat ackord. Namnet beror på att ackordet innehåller en för-

minskad kvint (6 x ½; se vidare intervallen). Den här ackordtypen brukar 
kallas dimackord.

 

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

b5 Gess Liten ters (L3) Förminskad kvint (F5) 6 x ½ över grundtonen

b3 Ess Liten ters (L3) Liten ters (L3) 3 x ½ över grundtonen

1 C

ÖVERSTIGANDE ACKORD S3 + S3
När man staplar två stora terser på varandra får man ett utvidgat (för-
storat) eller överstigande ackord. Ackordtypen brukar kallas augumen-
terat ackord, +ackord eller #5-ackord.

SKALSTEG NAMN INTERVALL INTERVALL FR. GRUNDTON HALVTONER

#5 Giss Stor ters (S3) Överstigande kvint (Ö5 8 x ½ över grundtonen

3 E Stor ters (S3) Liten ters (L3) 4 x ½ över grundtonen

1 C

Ex.57 

Ex.58 
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21. GRUNDACKORD & BETECKNINGAR

Varje tonart har sju grundackord som skapas av tonerna i tonar-
tens grundskala. Man får grundackorden genom att stapla skalans 

toner på varandra på tersavstånd (avsnitt 20).

I Ex. 59 visas grundackorden i C-dur. Dels i linjenotskrift och dels med 
ackordbeteckningar som ska läsas så här (mer i avsnitt 22):

 — Den första bokstaven anger ackordets grundton. 
 — Ensam bokstav = durackord.
 — Ett litet ”m” efter bokstaven = mollackord.
 — ”dim” efter bokstaven = förminskat ackord (dimackord).
 — Fördubblingar/oktaveringar av toner påverkar inte ackordbeteck-
ningar.

Grundackorden är släkt med varandra, men fungerar på olika sätt (av-
snitt 24–25). 

ACKORDLÄGE ackordomvändning

Ackordläge eller ackordomvändning handlar om vilken ackordton 
som placeras lägst, något som har stor betydelse för soundet.

 — Grundläge = grundtonen lägst (1:a ackordtonen).
 — Tersläge = tersen lägst (2:a ackordtonen). 
 — Kvintläge = kvinten lägst (3:e ackordtonen).

 

Ex.59 

Dim-ackord namnges formellt utifrån den läg-
sta tonen. Men av pedagogiska skäl åsidosätts 
denna princip i Ex. 60.

Ex.60 
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22. ACKORDBETECKNINGAR
Ackord bygger som vi har sett på att terser staplas på varandra. Så 
tersstapling är grunden för hur ackord noteras med ackordbeteck-
ningar (kallas ibland ackordanalys). En notskrift där ackord noteras 
med bokstäver, siffror och nottecken.

Hittills har vi bara sysslat med treklanger, d.v.s. ackord som består av två 
terser (avsnitt 20). Men med oktavtransponering (avsnitt 5) kan alla 
skaltoner organiseras så de hamnar på tersavstånd. I Ex. 61 visas 
transponeringarna med pilar. 

Durskalan är grunden för ackordbeteckningar. Men vad gäller ackord 
utgår man från en durskala med liten sept (L7) i stället för stor (S7). 
Den kallas mixolydisk skala. 

Ex. 62 visar vilka ackord som kan bildas av en mixolydisk skala med C 
som grundton, och hur de skrivs med ackordbeteckningar. Siffrorna 
anger intervallet (avståndet) mellan grundtonen och den högsta 
tonen. De visar alltså vilken ters som är högst i ackord med fler än tre 
toner. 

Ackordbeteckningarna i Ex. 61 ska läsas så här:

C = två terser från C grundtonen; durtreklang.

C7 = alla terser från C (grundtonen) t.o.m. den som ligger på det 7:e 
tonsteget från grundtonen, d.v.s. 4 toner (C–E–G–Bb).

C9 = alla terser från C (grundtonen) t.o.m. den som ligger på det 9:e 
tonsteget från grundtonen, d.v.s. 5 toner (C–E–G–Bb–D).

C11 = alla terser från C (grundtonen) t.o.m. den som ligger på det 11:e 
tonsteget från grundtonen, d.v.s. 6 toner (C–E–G–Bb–D–F). Oftast spelar 
man dock inte den andra ackordtonen (E), eftersom det låter illa.

C13 = alla terser från C (grundtonen) t.o.m. den som ligger på det 13:e 
tonsteget från grundtonen, d.v.s. 7 toner (C–E–G–Bb–D–F–A). Oftast 
spelar man dock inte den andra ackordtonen (E), eftersom det låter illa.

Den här typen av notskrift har använts sedan 
1500-talet, när man började göra musik som 
bygger på ackordföljder. 

Transponering = förflyttning. I musik bety-
der det att man spelar/sjunger en annan ton 
än den noterade. 

Oktavtransponering = en ton flyttas till en 
annan oktav. I det här fallet en oktav upp. Se 
vidare avsnitt 5.

Ex.61 

Ex.62 
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Ex. 63 visar samma sak i moll. Skillnaden är att man skriver ett litet ”m” 
efter den bokstav som anger ackordets grundton, eftersom det rör sig 
om mollackord (Ex. 63). Vid durackord anges bara grundtonen, efter-
som dur är utgångspunkt (Ex. 62). 

ANDRA ACKORDBETECKNINGAR

b- och #-tecken
Förtecken används på samma sätt som i 
linjenotskrift. Ett förtecken framför en siffra 
eller ett tonnamn höjer/sänker tonen ifråga 
ett halvt tonsteg. I Ex. 64 visas hur man kan 
notera höjning och sänkning av 5:e tonen 
från grundtonen. 

MA7-ackord
I ackordbeteckningar är L7 (liten sept) 
utgångspunkt. Därför måste man skriva ut 
när man vill ha S7 (stor sept). Här används 
beteckningen MA7 (av engelskans major 7 = 
S7) Ex. 65.

Add/omit-ackord
När man vill lägga till en ton (oftast 9) utan 
att spela alla terser upp till tonen ifråga, 
skriver man ”add” (av engelskans ”lägg till”) 
före siffran. I Ex. 66 visas skillnaden mellan 
Cadd9 och C9. Vill man utelämna toner som 
ingår i ett ackord skriver man ”omit”.

2- & 4-ackord (sus)
När man vill lägga till det 2:a eller 4:e tonste-
get i ett ackord spelar man oftast inte det 3:e 
tonsteget (tersen), eftersom det låter illa.
Ofta lägger man till ordet ”sus” som visar att 
det rör sig om en förhållning (mer om detta 
i del 2).

Ex.63 

Ex.64 

Ex.65 

Ex.66 

Ex.67 
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6-ackord

När man vill lägga till det 6:e tonsteget skri-
ver man en 6:a .

ÖVERSIKT ACKORDBETECKNINGAR
Nedan visas hur ackordbeteckningar skrivs i Praktisk Musikteori. Vanliga 
alternativ inom parentes.

Ex.68 

1 2 3 4 5 6 7 ACKORDBET. DUR 1 2 3 4 5 6 7 ACKORDBET. MOLL

C E G C (Cmaj; C∆) C Eb G Cm (Cmi; Cmin; C-; c)

C E G# Caug (C#5; C5+; C+) C Eb G# Cmaug (#5 C-5+)

C E G Ab Cb6 C Eb G Ab Cmb6

C E G A C6 C Eb G A Cm6 (Cmi6; C-6; c6)

C E G Bb C7 C Eb G Bb Cm7 (Cmi7; C-7; c7)

C E G# Bb C7aug (C7#5; C75+) C Eb G# Bb Cm7aug (Cm7+)

C E G B CMA7 (Cmaj7; C∆; C∆7) C Eb G B CmMA7 (Cm∆; C-∆)

C E G Bb Db Cb9 C Eb G Bb Db Cmb9 (Cm7b9)

C E G Bb D C9 C Eb G Bb D Cm9 (Cm79)

C E G Bb D# C#9 C Eb G Bb D# Cm#9

C E G B Db CMAb9 C Eb G B Db CmMAb9

C E G B D CMA9 C Eb G B D CmMA9

C E G B D# CMA#9 C Eb G B D# CmMA#9

C E G Bb D F C11 C Eb G Bb D F Cm11

C E G Bb D F# C#11 C Eb G Bb D F# Cm#11

C E G Bb D F A C13 C Eb G Bb D F A Cm13

C E G B D F A CMA13 C Eb G B D F A CmMA13

C E G B D F# A CMA13(#11) C Eb G B D F# A CmMA13(#11)

C E G D C add9  

Add = lägg till C Eb G D Cm add9  

Add = lägg till

C E Gb Bb C7(b5) (C7-5) C Eb Gb Bb Cm7(b5) (Cm7-5; CØ)

ANDRA BETECKNINGAR

C D G Ingen ters Csus2 (Csus9) C F G Bb C7sus4

C F G Ingen ters Csus4 (Csus) C Eb Gb Cdim (C°)

C G Ingen ters C5 (Comit3)
Omit = uteslut C Eb Gb A Cdim7 (C°; C°7)

När man vill ha en annan ton än grundtonen i basen (längst ner) skriver man slash + tonnamn;
 C7/Bb = C7 med Bb i basen; Fm/G = F-moll med G i basen o.s.v.
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23. STEGSYSTEM

Stegsystem kan ses som teoretiska varianter av ackordbeteckningar: 
förstår man ackordbeteckningar är stegsystem lätta att förstå. 

Grunden för stegsystem är att varje ton i en (diatonisk) 7-tonsskala 
numreras med romerska siffror, från grundtonen och upp. Siffran 
anger alltså på vilket steg i skalan tonen står, därav namnet. 
Men allra först måste man ange tonarten: det visar vilken ton som är 
nummer I (grundton).

I Ex. 69 finns både ackord- och stegbeteckningar. Stegbeteckningarna 
ska läsas så här:

 — Först anges tonarten.
 — En romersk siffra står först vid varje ackord. 
 — Ensam romersk siffra = durackord.
 — Ett litet m efter siffran = mollackord.
 — Dim efter siffran = förminskat ackord (dimackord).

En poäng med stegsystem är att de inte är tonartsberoende. Ackordfölj-
den i Ex. 69 noteras likadant i alla tonarter, med undantag för ton-
artsangivelsen. Därför är stegsystem bra när man vill visa sådant som 
gäller i alla tonarter. Jämför Ex. 69 och 70.

Mer avancerade ackord kan noteras med de tecken som används i 
ackordbeteckningar. Men när man vill ha en annan ton än grundtonen i 
basen anges det oftast med siffror (3 = ters; 5 = kvint o.s.v.).

Moderna stegsystem grundlades av tysken 
Gottfried Weber vid 1800-talets början. 
Det var tänkt som ett praktiskt system som 
utgick från partimento/generalbas, som 
var sättet man lärde sig ackordspel, harmo-
nilära, improvisation och komposition på 
fram till 1700-talets slut.

Man använder romerska siffror för att inte 
blanda ihop stegen/positionerna med an-
dra siffror.

Ex.69 

Berklee-systemet är en light-version av 
Schillinger System of Musical Composition, 
som skapades av Joseph Schillinger, som 
utvandrade från Ukraina till USA 1928.

Schillingers kompositions-system är aka-
demiskt och spekulativt. Det bygger på 
matematiska processer och på spekulativa 
teorier om samband mellan rytm, harmo-
ni, melodi, kontrapunkt, form och emotio-
nellt innehåll.

Systemet blev framgångsrikt på 
1930/40-talen i form av postorder-kurser, 
inte minst för att populära jazzmusiker 
som Benny Goodman och Glenn Miller stu-
derade systemet.

Att delar av Schillingers stegsystem ofta 
används i jazz-utbildningar beror på att 
Berklee College of Music i USA grundades 
av Schillinger-eleven Lawrence Berk vid 
1900-talets mitt, en utbildning som blev 
förebild för andra jazzutbildningar. 
Berklee-systemet har dock alltid kritiserats 
för att vara överteoretiskt och trassligt. 
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24. FUNKTIONER dur

Funktioner handlar om hur den som är van vid vårt musikspråk 
uppfattar ackord.  

Det finns många sätt att skriva funktioner. Här är grundprincipen att:
 — durackord skrivs med stor bokstav, och 
 — mollackord skrivs med liten bokstav.

Vi utgår från grundackorden i C-dur.

I = tonika, IV = subdominant, V = dominant
De tre grundfunktionerna är:
Tonika (T) = ackordet på första tonsteget. I i stegsystem.
Subdominant (S) = ackordet på 4:e tonsteget. IV i stegsystem.
Dominant (D) = ackordet på 5:e tonsteget. V i stegsystem.

Grundfunktionerna kan sammanfattas så här: 
 — Tonika = I. Tonartens grundackord. Det ackord som gör att man 
känner sig ”hemma”. Det känns naturligt att sluta ett musikstycke eller 
ett avsnitt på tonikan eftersom det låter avspänt och avslutat.
 — Dominant = V. Det dominerande ackordet. Om man slutar på 
ett dominantackord känns det som om musiken avbryts, någonting 
fattas. Det beror på att dominanten vill leda musiken vidare, oftast till 
tonikan. Därför kallas V-ackordet ibland ”ledackord”.
 — Subdominant = IV. Som dominant fast mindre tydligt.

Kadens och bluestolva
När man spelar ackordföljden I–IV–V–I, spelar man en kadens (Ex. 74). 
Ordet betyder slutfall. Det beror på att när man kommer till det sista 
ackordet känns det som om man kommit till ett slut. Man känner sig 
hemma. Slutar man på V/D- eller IV/S-ackordet känns det ofärdigt. Man 
vill ha en fortsättning. 

Ex.72 

Fransmannen Jean-Philippe Rameau skapade 
begreppen tonika, dominant och subdominant 
1726. Begreppen används i alla system.

Ex.73 

Ex.74 
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I–IV–V-ackorden (grundfunktionerna; kadensackorden) är bluestolvans 
grundackord (Ex.75–76). En ackordföljd som är grunden för många av 
de mest omtyckta låtarna någonsin.  
Många musiker har lärt sig att improvisera genom att öva till bluestol-
vor. Det är inte av en slump: för genom att lära sig hantera de här 
ackorden över man upp känslan för grundackord och grundläg-
gande funktioner. 

Ex. 76 visar vilka ackorden i Ex. 75 blir i E-dur. 

PARALLELLACKORD (ersättningsackord)

Men vad har resten av ackorden för funktioner? I–IV–V-ackorden har 
varsitt parallellackord. Det är ackord som är så lika I–IV–V-ackorden 

att de ofta är utbytbara (jämför avsnitt 11 om parallelltonarter). 

Durackordens paralleller är mollackord som ligger en liten ters (L3; 3 x 
½) lägre. En enda ton skiljer ett ackord från dess parallell. Släktska-
pet mellan ackorden är alltså väldigt starkt. 

Man har stor nytta av parallellackord när man improviserar och gör 
egen musik, eftersom parallellackord ofta är utbytbara. 
Att byta ut ackord bara för att det är snyggt kallas att använda ersätt-
ningsackord (reharmonisering; substitut).

Ex.75 

Ex.76 

Ex.77 

Ex.78 
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DOMINANTSEPTIMACKORD | V7 

Men vad har det sjunde ackordet, dimackordet för funktion? VIIdim-
ackordet är speciellt eftersom det består av två små terser (L3 + 

L3) och alltså är ett förminskat ackord (dimackord).

Det är det enda grundackordet som inte har ett traditionellt parallel-
lackord. Men två av dess toner finns även i V-ackordet. De är alltså 
besläktade.

När man spelar tonerna i V-och VIIdim-ackorden samtidigt, får man 
ett V-ackord med en liten sept (L7; avståndet G–F)). Ackordet kall-
las dominantseptimackord (V7). Den lilla septen (L7) gör V-ackordet 
mer dominant: med det menas att det blir ännu tydligare att det måste 
komma en tonika efteråt.

Ackordet på steg VII kan fungera som ett dominantseptimackord som 
det står. Men eftersom V-ackordets grundton (G) saknas, kallas det då 
V7-ackord i tersläge utan grundton. Ett ofullständigt dominantsep-
timackord.

Ex.79 

Ex.80 
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25. FUNKTIONER moll

Ex. 81 visar grundackorden i a-moll, C-durs parallelltonart. Eftersom 
de två tonarterna har samma förtecken är ackorden desamma. 

Skillnaden är att ackorden får nya funktioner eftersom man utgår ifrån 
A i ställer för C. I en molltonart är I–IV–V-ackorden mollackord (t–s–d).

Så kadensen i en (ren) molltonart består av mollackord:

I molltonarter är parallellackorden durackord en liten ters upp:
 — A-molls parallellackord = C-dur (tP).
 — D-molls parallellackord = F-dur (sP).
 — E-molls parallellackord = G-dur (dP).

Ex.81 

Ex.82 

Ex.83 
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HARMONISK MOLL

I rena molltonarter är det naturliga V-ackordet (dominanten) ett moll-
ackord (Vm). Men ofta spelas ackordet i dur ändå, eftersom det gör att 

dominanten känns mer som ett dominantackord.  
Därför finns det en speciell mollskala som kallas harmonisk moll, och 
som skiljer sig från en vanlig (ren) mollskala genom att det sjunde ton-
steget höjts ett halvtonsteg. På så sätt får man med den ton som gör 
V-ackordet till ett durackord.

Ex.84 
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26. ACKORD | AVSLUTNING
Som vi har sett kan ackord noteras och beskrivas på olika sätt, bero-
ende på vad man är ute efter.

 — Linjenotskrift och ackordbeteckningar är praktiska system som 
används när man spelar och sjunger. 
 — Stegsystem och funktionsbeteckningar är teoretiska system 
som används när man ska förklara hur ackord fungerar i samman-
hanget.

I Ex. 85 visas hur en ackordföljd noteras i de olika systemen.

 

Ex.85 
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27. MUSIKINSTRUMENT

KEYBOARD

Begreppet ”keyboard” var från början engelskans motsvarighet till 
svenskans ”tangentinstrument”. 

Men de senaste decennierna har keyboard blivit det internationella 
namnet även för digitala och elektriska tangentinstrument. Det finns 
egentligen ingen motsvarighet på svenska (”synt” är inte särskilt 
svenskt och utesluter akustiska instrument). 
Därför används ”keyboard” här. 

Fingersättningar
Det är oerhört viktigt att använda rätt fingersättningar när man 
spelar keyboard. Allt blir lättare. Är man noga med att från början 
använda vettiga fingersättningar spar man en massa tid. Och det blir 
mycket lättare att improvisera. 
De allmänt vedertagna fingersättningarna för skalor i olika tonarter 
finns i bilagan med skalor och ackord. De ska läsas så här:

HÖGER Tumme Pekfinger Långfinger Ringfinger Lillfinger

1 2 3 4 5

VÄNSTER Lillfinger Ringfinger Långfinger Pekfinger Tumme

Bakgrund
Prototypen för keyboards (hydraulis; en enkel orgel) skapades i Nordaf-
rika av uppfinnaren Ctesibius på 200-talet f.Kr. 
Olika typer av keyboards blev vanliga i Europa under medeltiden, och 
sedan 1500-talet har keyboard varit ett av de absolut viktigaste musik-
instrumenten i Europa och Amerika.
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ELGITARR
Den moderna elgitarren skapades av Leo Fender 
och Les Paul på 1940-talet. Den stäms som en 
akustisk gitarr och spelas med fingrar, naglar eller 
plektrum. Det är ganska svårt att stämma gitarrer, 
så i början bör man stämma efter ett keyboard eller 
en stämmaskin. Och det finns sajter på nätet med 
gratishjälp.
När gitarr noteras med linjenotskrift noteras toner-
na en oktav högre än de klingar, för att noterna 
ska vara lättlästa. Därför är gitarr ett transponeran-
de instrument = tonhöjderna flyttas en oktav. 
Gitarr noteras ofta i tabulatur. Tabulatur betyder 
greppnotskrift. I bilagan skalor/ackord används 
tabulatur som visar strängarna och på vilket band 
man ska trycka ned fingret (1 = 1:a bandet; 2 = 2:a 
bandet o.s.v.). 

ELBAS
Den moderna elbasen skapades av Leo Fender vid 
1950-talets början. Det finns elbasar med upp till 8 
strängar, men 4-strängad är vanligast. 
Elbasen stäms i kvarter som en kontrabas och spelas 
med fingrar eller plektrum. Elbasar brukar ha band, 
men det finns bandlösa elbasar. 
Kan man spela lite gitarr är det lätt att komma igång 
med elbas, eftersom elbasens strängar är stämda på 
samma sätt som gitarrens fyra lägsta strängar, fast 
en oktav ner. 
I linjenotskrift noteras elbasens toner en oktav 
högre än de klingar. Eftersom gitarrens fyra lägsta 
strängar är stämda som en elbas (fast en oktav 
högre) kan tabulaturen i bilagan skalor/ackord även 
användas av elbasister. 
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TRUMSET

Trumsetet skapades årtiondena omkring år 1900. Det nya var att en enda musiker 
kunde spela på många olika stora trummor och cymbaler med stockar, vispar, klub-

bor och pedaler.

Trumnoter
Den som förstår hur rytmer noteras i linjenotskrift kan i princip läsa trumnoter. Skill-
naden är att man använder en neutral klav som visar att det inte handlar om exakta 
tonhöjder. Dessutom används speciella nothuvuden. Eftersom ljuden är korta är man 
dessutom mindre noga med att skriva ut pauser.

Trumnoter skrivs på olika sätt. Därför bör man skriva ut en trumnyckel (drumkey) i no-
terna, som förklarar vad tecknen betyder. Ex. 88 är trumnyckel till Ex. 87.

Ex.86 
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28. ÖVNING

För att man ska bli bra på musik måste man träna. Det kallas att öva 
på musikspråk. Det är i princip ingen skillnad mellan att träna idrott 

och att öva.
Många tror att om man är tillräckligt musikbegåvad så behövs ingen 
övning. Det är fel. Yrkesmusiker övar hela livet. 
Det finns några grundregler för att övning ska ge bra resultat:

1) Öva regelbundet. Man får bättre resultat av att öva 15 minuter varje 
dag än av att öva 2 timmar en gång i veckan. Det beror på 
att inlärning bygger på upprepning. Ju oftare man upp-
repar något, desto bättre sitter det.

2) Noggrannhet. Upprepar man ett fel lär man sig att göra fel. Det leder 
till att man får ägna massor av tid åt öva bort fel. Därför ska 
man börja med att öva långsamt och stegvis höja tempot.

3) Var metodisk. Försök inte öva in för mycket eller för långa avsnitt på 
en gång, utan ta en bit i taget. När Du stöter på svårighe-
ter: analysera vad som är svårt och angrip problemet på 
olika sätt.

Många sätter likhetstecken mellan musik och kreativitet, men det är lite
missvisande. Att hålla på med musik kan naturligtvis vara kreativt, men 
mest sysslar man med att härma och upprepa.  
Det beror på att musik i hög grad är ett hantverk. Och precis som alla 
andra hantverkare måste den som vill göra musik öva upp sin skicklig-
het och hålla den igång.

Frågan är om det inte är mer kreativt att spela fotboll eller tennis. Där 
ställs man hela tiden inför oväntade situationer som måste lösas på 
bråkdelen av en sekund.
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Bilaga 1: C-klav
I Ex. 88 visas hur stamtonerna skrivs i de två vanligaste C-klaverna, alt- 
och tenorklav. 

Bilaga 2: DUBBLA FÖRTECKEN

Dubbla förtecken innebär att en ton höjs eller sänks 2 gånger, d.v.s. 
med 2 x ½ tonsteg = 1 tonsteg.

Vad gäller korsförtecken kan man antingen skriva två korstecken efter 
varandra, eller använda ett särskilt kryssliknande tecken. 









G-klav

C-klav 

Alt   

C-klav

Tenor 

F-klav

G-klav

C-klav

Alt   

C-klav

Tenor 

F-klav

5

  
G3 A3 B3 C4 D4

 
C3 D3 E3 F3

G3 A3 B3 C4 D4

 
G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4


C2 D2 E2 F2

G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4


E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6

F6


E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5

F5

G5

A5




E4 F4 G4 A4 B4 C5

D5

E5

 


E4 F4

G4

A4

  

 
    

 
        

           

               

               

          


       

   

Ex.88 
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Bilaga 3: REPRISER
Att musik består av upprepningar utnyttjas när man noterar musik. Ofta 
används förkortningar och förenklingar för att det ska gå snabbt att skriva och 
läsa noter. 

Repris innebär att ett avsnitt upprepas. Tecknet för repris är punkter i 2:a 
och 3:e mellanrummet (ett kolon) direkt före/efter taktstreck.

Ex. 91 visar en vanlig typ av repris. Första gången spelar man takten ”1”. Andra 
gången hoppar man över takten ”1” och spelar takten ”2” i stället.

Ex.90 

Ex.91 
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Bilaga 4: GRUNDINTERVALLEN översikt
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Bilaga 5: INTERVALL & ACKORDBETECKNINGAR
I tabellen nedan visas samband mellan ackordbeteckningar och vanliga 
intervall.  
OBS! I många musikstilar bryr man sig inte så mycket om ackordbeteck-
ningar, utan grundintervall och analoga intervall anses  utbytbara.

INTERVALL FÖRENKLAT VANLIGA ACKORDBETECKNINGAR DÄR 
INTERVALLET INGÅR

HALVTONSTEG

S13; Stor tredecima; 7+6 S13/S6 C13 21/9

L13; Liten tredecima; 7+b6 L13/L6 Cb13 20/8

R12; Ren duodecima; 7+5 R12/R5 Anges inte 19/7

Ö11; Överstigande undecima; 7+#4 Ö11/Ö4 C#11 18/6

R11; Undecima; 7+4 R11/R4 C11 17/5

S10; Stor decima; 7+3 S10/S3 Anges inte 16/4

Ö9; Överstigande nona; 7 + #2 Ö9/L3 C#9 15/3

S9; Stor nona; 7+2 S9/S2 C9; Cadd9 14/2

L9; Liten nona; 7+b2 L9/L2 Cb9 13/1

R8; Ren oktav R8 Anges inte 12

S7; Stor sept S7 CMA7 (Cmaj7) 11

L7; Liten sept L7 C7 10

F7; Förminskad sept S6 Cdim7 (C°7) 9
enharmoniskaS6; Stor sext S6 C6 eller C13 (analogt)

L6; Liten sext L6 Cb6 eller Cb13 (analogt) 8
enharmoniskaÖ5; Överstigande kvint Ö5 Caug (C+; C#5)

R5; Ren kvint R5 Alltid ren kvint om inget annat anges 7

F5; Förminskad kvint; Tritonus F5 Cb5 6
enharmoniskaÖ4; Överstigande kvart; Tritonus Ö4 C#11 (analogt; #4 används sällan)

R4; Ren kvart R4 Csus4 eller C11 (analogt) 5

S3; Stor ters S3 Alltid stor ters om inget annat anges 4

L3; Liten ters L3 Cm (C-; Cmin) 3

S2; Stor sekund S2 Csus2 eller C9 (analogt) 2

L2; Liten sekund L2 Cb2 eller Cb9 (analogt) 1

R1; Ren prim Ackordets grundton =  här C 0DEMO - F
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Bilaga 6: OKTAVER & FREKVENSER
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Bilaga 7: KYRKOSKALORNA
Stamtonerna är utgångspunkt för vår musikteori. Det är en durskala med sju toner per oktav (keyboardets vita 
tangenter C–C). 

Man kan bygga 7 olika skalor av stamtonerna (Ex. 92) genom att börja på de olika tonstegen (Ex. 93). Att det 
uppstår olika skalor trots att tonförrådet är detsamma, beror på att kombinationen av halva (½) och hela (1) 
tonsteg blir olika beroende på vilken ton man börjar på. Dessa skalor kallas kyrkoskalor eller modus I–VII.
Genom kyrkoskalorna får man tillgång till fler skaltyper med olika sound och karaktär. Kyrkoskalor namnges på 
samma sätt som andra skalor: 

 — Först anges vilken ton som är utgångspunkt/startton/grundton. 
 — Sedan anges skaltypen. 

 
Till vänster i Ex. 93 visas vad kyrkoskalorna som byggs av stamtonerna kallas. Till höger visas hur skalorna ser 
ut (transponeras) och namnges när utgångspunkten/tonarten är C.

 

Ex.92 

Ex.93 
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Bilaga 8: ORDLISTA

A

A capella: sång utan musikinstrument.

Accelerando: allt snabbare (tempo).

Accent: betoning.

Ackompanjemang: beledsagande; de stämmor som understöder en 
melodi eller en solist.

Ackord: när man spelar eller sjunger minst två toner samtidigt; sam-
klang bestående av minst två toner. 

Ackordbeteckningar: ett sätt att notera ackord med bokstäver, siffror 
och musiktecken som utgår från durtreklanger.

Ad lib.: ”som man vill”; improviserat.

Adagio: långsamt/bekvämt.

Aeolisk skala: ren mollskala; kyrkoskalan på det 6:e tonsteget; modus 
VI.

Akustik: ljudlära.

Allegro: glatt, snabbt.

Alt: det lägsta kvinnliga omfånget i klassisk musik; i annan musik 
sjungs altstämmor ofta av män.

Amplitud: vågrörelsens höjd; bestämmer ljudstyrkan.

Andante: gående; walking bass; lugnt tempo.

Antifon(al): betyder ”motljud” (latin). När präst och församling växel-
sjunger; kallas även ”call/respons”.

Arco, con: (spela) med stråken.

Arpeggio: när tonerna i ett ackord spelas snabbt efter varan-
dra.

Arr(angemang): sättet man organiserar en låt och bygger upp ett 
ackompanjemang på. Idag ofta detsamma som musikproduk-
tion.

Audio: ljud; i datorsammanhang benämning för inspelat ljud.

Atonal: musik som inte bygger på traditionell harmonik.

B

Ballad: egentligen berättande sång; idag avses oftast musik i långsamt 
tempo.

Baryton: det näst lägsta omfånget. I sång läget mellan bas och te-
nor.

Bas: det lägsta omfånget; den lägsta stämman i ackordisk mu-
sik.

Bend: att ”böja” en ton; tonglidning.

Blues: vokal/instrumental musikstil från 1800-talets andra hälft. Grun-
den är europeisk, men flera musiktyper kan ha bidragit till 
bluesens framväxt, främst latinamerikansk och afrikansk/indi-
ansk musik.

Bluestolva: den vanligaste ackordföljden i blues. Grundformeln inne-
håller I–IV–V-ackorden (T–S–D). 

C

Call/respons: rop/svar; försångare/kör. När en sjunger/spelar före och 
övriga svarar. Tekniken har använts över hela världen (jämför 
”antifon”).

Cantus firmus: fast/oföränderlig sång eller melodi. En melodi som inte 
förändras. Ofta utgångspunkt i äldre musik.

Coda: svans; avsnittet som avslutar ett musikstycke.

Combo: ett mindre band bestående av minst 4–5 musiker. Oftast avses 
jazzband.

Crescendo: växande; starkare och starkare.

D

Da capo: (om igen) från början.

Decrescendo: avtagande; svagare och svagare.

Deltoner: namn på de enskilda toner som tillsammans utgör en sam-
mansatt ton. Harmoniska deltoner = naturtonsserien. 

Diatonisk skala: en skala med 7 toner bestående av 5 hela tonsteg och 
2 halva tonsteg.

Diatoniska toner: toner som ingår i tonarten.

Dissonans: miss- eller illaljudande intervall eller ackord. Motsats till 
”konsonans”.

Dominant: funktion – det dominerande ackordet i en tonart. Ackordet 
på 5:e tonsteget; V-ackordet.

Dorisk skala: kyrkoskalan på det 2:a tonsteget; modus II. Mollska-
la.

Duett: när två musiker spelar/sjunger tillsammans.

Dur: tonförråd med stor ters (S3; skalans tredje ton = 2 hela ton-
steg).

Dynamik: i musik namn på sådant som har med ljudstyrkan att göra. I 
noter används ofta italienska benämningar: 
pp/pianissimo = väldigt svagt. 
p/piano = svagt. 
mp/mezzopiano = halvsvagt. 
mf/mezzoforte = halvstarkt. 
f/forte = starkt. 
ff/fortissimo = väldigt starkt. 
Se även ”crescendo” och ”diminuendo”.

E

Enharmoniska ackord: ackord som noteras olika men innehåller sam-
ma toner på ett keyboard, som F#7 och Gb7. 

Enharmoniska toner: toner som noteras olika men är samma ton på 
ett keyboard, som F# och Gb.

Ensemble: grupp som spelar/sjunger tillsammans. Används i stället för 
”band” i klassisk musik.

F

Falsett: när män sjunger dubbelt så högt som normalt genom att 
spänna stämbanden.

Fermat: vilopunkt; när en ton hålls längre än noterat.

Fills: ifyllnader. Korta motiv/figurer/fraser som spelas bl.a. när melodi-
stämman pauserar, för att markera ackordbyten eller att man 
går in i ett nytt avsnitt.

Fingersättning: siffror som visar vilka fingrar som ska användas när 
man spelar keyboard, bas, gitarr och stråkinstrument. Har 
avgörande betydelse för hur säkert och snabbt man kan 
spela.

Fjärdedel: 1 taktslag (tidsvärde).

Fon: ljud.

Frekvens: hur ofta något sker; i musik hur ofta en vågrörelse upprepas; 
bestämmer tonhöjden.

Frygisk skala: kyrkoskalan som börjar på tredje tonsteget; modus III. 
Mollskala.

Funktioner: beskriver hur den som är van vid vårt musikspråk uppfat-
tar ackord.

Färgning (ackord): när man lägger till toner till ett ackord bara för att 
ändra klangförg, inte spänning.

Föredragsbeteckningar: ord och symboler i notskrift som visar hur 
man ska spela och sjunga, se exempelvis ”dynamik”.

Förminskat intervall: oftast en prim (1), kvart (4), kvint (5) eller oktav 
(8) som sänkts ett halvt tonsteg (-½).

G

GBJ-musik: gospel-, blues- och jazzbaserad musik.

Gitarr: utvecklades i Spanien ur bl.a. arabisk luta (ud). Kom till Amerika 
med spanjorer och portugiser på 1500-talet.

Gliss(ando): tonglidning. När man härmar detta på exempelvis ett 
piano kallas det bl.a. effektivt glissando.

Groove: oftast avses det rytmmönster som ligger till grund för en 
låt.

Ground (bass): se vidare ”vamp”.

Grundackord: de 7 ackord som kan bildas av en 7-tonsskala.
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Grundfunktioner: tonika, subdominant och dominant (I–IV–V-ackor-
den).

Grundton: den lägsta tonen i en sammansatt ton; den lägsta tonen i 
ett ackord i grundläge; den första tonen i en skala.

H

Halvnot: 2 taktslag (tidsvärde).

Harmoni: samklang; välklang.

Harmoniska intervall: när tonerna i ett intervall spelas/sjungas sam-
tidigt.

Harmony-singing: har flera innebörder. Ofta avses när sångare im-
proviserar stämmor i sammanträngt läge till en given melodi. 
Vanligt i all GBJ-musik.

Helnot: 4 taktslag (tidsvärde).

Heterofon/i: när två eller fler spelar/sjunger en melodi samtidigt fast 
på olika sätt (hetero = olika; fon = ljud).

Homfon/i: när alla utför samma stämma; när en stämma dominerar 
och övriga följer den; kan även avse ackordisk musik. 

I

Improvisation: att skapa (musik) i stunden. Hjärnforskare har visat att 
musiker använder olika delar av hjärnan när de improviserar 
och spelar efter noter.

Instrumentation: val av musikinstrument; en viktig del av att arrang-
era musik. 

Intervall: i musik avståndet mellan två tonhöjder.

Intonation: oftast avses om man sjunger/spelar rent (bra intonation) 
eller falskt (dålig intonation). 

J

Jass/Jazz: en instrumental musikstil som troligen växte fram i New Or-
leans på 1890-talet. Ordet betyder ungefär ”att peppa” och var 
slang för samlag. 1913 används ordet jazz för första gången i 
tryck för att beskriva den nya musikstilen.

Jonisk skala: durskala; kyrkoskalan på första tonen; modus I.

K

Kadens: slutfall; ackordföljder som innehåller minst två grundfunk-
tioner efter varandra, som V–I,  I–IV–I, IV–V–I eller IIm–V–
I.

Kammarmusik: ljudsvag musik för liten publik.

Klassisk: förebildlig, oöverträffbar.

Klav: det tecken längst till vänster på notsystemet som visar vilken ton 
som är utgångspunkt/nyckel.

Kompositör: en person som sätter samman musik (av latinets compo-
nere = att sätta samman).

Koloratur: när man sjunger flera snabba toner på en stavelse.

Konsonans: välljudande intervall eller ackord. Motsats till ”disso-
nans”.

Kontrapunkt: ”not mot not” (punkt mot punkt). Från början improvisa-
tionstekniker för att kombinera melodier på olika sätt. Kanon 
är en urgammal form av kontrapunkt.

Korisk besättning: flera spelar/sjunger samma stämma.

Kromatik/kromatisk: tonföljder som består av halva tonsteg.

Kromatiska toner: i jazzteori toner som inte ingår i tonarten (jämför 
tonartsfrämmande toner).

Kvartett: när 4 musiker spelar/sjunger tillsammans.

Kvintol: 1/5 av ett taktslag (tidsvärde).

Kör: i klassisk musik en grupp med flera sångare per stämma; bak-
grundssångare.

L

Lead: den ledande stämman (melodistämman).

Ledtoner (guide tones): är spänningstoner som leder vidare i viss rikt-
ning; de kräver en speciell fortsättning. 

Legato: långa sammanbundna, ofta mjuka, toner. Motsats till ”stac-
cato”.

Licks: inövade fraser som ofta används av blues-, rock- och jazzmusiker 
och som låter mer improviserade än vad de är.

Ljud: uppstår när tillförd energi omvandlas till ljudenergi, t.ex. när man 
knäpper  på en sträng.

Ljudkällan: där ljud alstras/skapas.

Lokrisk skala: kyrkoskalan som börjar på 7:e tonen; modus VII. Moll-
skala.

Lydisk skala: kyrkoskalan som börjar på fjärde tonsteget; modus IV. 
Durskala.

M

Makvam: arabisk motsvarighet till kyrkoskalor.

Marcato: markerade (betonade) toner.

Melism(er): när man sjunger flera toner på en stavelse, kallas ofta (fel-
aktigt) wailing.

Melodiska intervall: när tonerna i ett intervall spelas/sjungas efter 
varandra.

Mezzo: halv, ganska.

Mezzosopran: ”halvsopran”; det näst högsta omfånget.

MIDI: Musical Instrument Digital Interface.  
MIDI är signaler som styr ljuduppspelning (och mycket an-
nat). 

Mikroton(steg): tonsteg (intervall) som är mindre än pianots halvton-
steg. Används i praktiskt taget all musik även om det sällan 
noteras.

Mixolydisk skala: kyrkoskalan som börjar på det femte tonsteget; 
modus V. Durskala. Utgångspunkt för ackordbeteckning-
ar..

Modus: ett sätt att göra något på; att använda ett visst tonförråd 
eller bestämda rytmer. Kan dock ha många olika innebör-
der.

Moll: tonförråd med liten ters (skalans tredje ton = 1 helt och 1 halvt 
tonsteg).

Mono(foni): enstämmigt (mono = en; fon = ljud).

Motiv: en kort figur eller melodisnutt som upprepas/utveck-
las.

Musik: från antikens grekiska, där ordet dock betydde något annat än 
idag (ungefär ”intellektuell” eller ”själslig”). Grekiskans motsva-
righet till nutidens ”musik” var snarast ”melos”.

N

Naturtonsserien: den serie harmoniska toner som bildas automa-
tiskt när man spelar eller sjunger en ton. Se vidare ”delto-
ner”.

O

Ostinato: se vidare vamp.

P

PA-anläggning: ljudförstärkningssystem (av Public Adress Sys-
tem).

Paus: tystnad.

Pentatonisk skala: en skala med 5 toner (penta = 5).

Piano (flygel): urtypen utvecklades vid 1600-talets slut som en kom-
bination av cembalo och hackbräde. De moderna typerna ska-
pades på 1800-talet.

Polyfon/i: när man spelar/sjunger flera olika stämmor samtidigt, fler-
stämmighet (poly = många; fon = ljud).

Punkterad not: innebär att en not förlängs med halva tidsvär-
det.

Punkterad paus: innebär att en paus förlängs med halva tidsvär-
det.

R

R&B: förkortning av ”rythm and blues”. Uttrycket etablerades 1949 
som samlingsnamn för svart musik (förutom gospel och 
jazz). De första stora R&B-stilarna var jump-blues och do-
woop. 
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Repris: när ett avsnitt eller ett musikstycke upprepas flera gång-
er. 

Resonans: ”medklingande”, betyder här att en kropp (resonator) sätts i 
rörelse av ljudvågor, t.ex. en gitarrkropp. Resonatorer har stor 
betydelse för ljudnivå och sound (klangfärg).

Responsorial: när en frågar och andra svarar (respons = svar).

Retorik: konsten att övertyga. Retorik var i århundraden grunden för 
hur man spelade och sjöng i Europa. Är också grunden för 
musikalisk form.

Riff: en kort fras (motiv) som upprepas.

Ritardando: avstannande (tempo); vanligast vid slutet av ett musik-
stycke.

Rytmsektion: grundinstrumenten i GBJ-musik. Oftast trummor, bas, 
gitarr och keyboard. Spelar vanligen mer eller mindre impro-
viserade ackompanjemang med utgångspunkt från bestämda 
grooves eller rytmmönster. Musik byggd på rytmsektioner 
blev vanligt i Europa fr.o.m. 1500-talet, när ackordisk musik 
slog igenom.

S

Sextondel: 1/4 av ett taktslag (tidsvärde). 

Slide: tonglidning.

Solo/solist: när man spelar sjunger ensam eller framför den viktigaste 
stämman. Används både om stämman som sådan som om 
den som utför stämman.

Sopran: det högsta omfånget.

Staccato: korta och markerade toner. Motsats till ”legato”.

Stereo: när ljud spelas in och upp på två kanaler. Idag spelas nästan all 
musik upp i stereo (jämför ”mono”).

Storband: ett jazzband med minst 10–12 musiker bestående av rytm-
sektion, trumpeter, tromboner och saxofoner och andra blås-
instrument (ibland även stråkar). Populärast 1925–60.

Stringband: band uppbyggda av stränginstrument. Till en början av-
sågs oftast kombinationer av fiol, mandolin, gitarr, banjo, kon-
trabas plus rytminstrument. 

Synkop: rytmisk förskjutning.

T

Taktart/taktartsbeteckning: siffrorna/symbolerna vid musikstyck-
ets början som anger hur takter/taktslag ordnats/gruppe-
rats.

Tempo: ”tid”; hur snabbt ett musikstycke framförs. Anges i 
BPM.

Tenor: det högsta manliga omfånget.

Ton: ljud med bestämd tonhöjd (frekvens). Skapas av regelbundna 
vågrörelser som upprepas.

Tonart: är detsamma som musikstyckets I-ackord (tonika) eller grund-
ackord.

Tonartsfrämmande toner: toner som inte ingår i tonarten.

Tonförråd: de tonhöjder som används i ett musikstycke eller en mu-
sikstil; tonförråd ordnas ofta i skalor, d.v.s. stegvis från den 
lägsta till den högsta tonen (skala betyder stege eller steg-
vis).

Tradering: ”att överföra”; när man lär sig genom att lyssna och härma. 
”Tradition” medför förändring, eftersom det överförda auto-
matiskt anpassas till nya tider och värderingar.  
Att bevara innebär att inte förändra och är något helt an-
nat.

Treklang: ackord bestående av tre toner.

Trio: när 3 musiker spelar/sjunger tillsammans.

Triol: 1/3 av ett taktslag (tidsvärde).

Tutti: ”alla”; motsats till ”solo”.

V

Vamp: en kort ackordföljd eller basgång som upprepas. Kallas även 
ostinato, rundgång etc.

Vokalmusik: ”sångmusik”; musik som innehåller/bygger på 
sång.

W

Wail(ing): klagande sångsätt, ofta ett kontrollerat skrik. Förväxlas ofta 
med ”melismer”.

Walking bass: ”gående bas”. I allmänhet avses när basstämman består 
av en jämn ström av lika långa toner (detsamma som ”andan-
te” i 16/1700-talsmusik). Vid 1900-talets början betydde det 
boogie woogie-bas.

Ö

Övertoner: äldre (och sakligt felaktigt) namn på deltoner.
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Bilaga 9: ENGELSKA MUSIKORD
Accent: betoning.

Accident/al: förtecken.

Alteration: alterering/förändring.

Ambitus: omfång.

Augumented: överstigande/utvidgat (intervall/ackord).

Bar: takt.

Barline: taktstreck.

Bass-clef: basklav.

Beam: balk.

Beat: taktslag.

Bow: stråke.

BPM: Beats Per Minute; tempoangivelse. Anger musikens tempo/has-
tighet.

Cadence: kadens.

Chord: ackord.

Chord-inversions: ackordlägen.

Chord progression: ackordföljd.

Clef: klav.

Diminished: förminskat (intervall/ackord).

Discant-clef: diskantklav.

Dot/dotted: punkt/punkterad ton (förlänger tidsvärden med 
50%).

Eigth-note: 8:del.

Fifth: 5/kvint-intervall.

Flag: flagga.

Flat: b-förtecken; t.ex. B-flat = Bess.

Fourth: 4/kvart-intervall.

Guide tones: ledtoner.

Half-note: halvnot.

Interval: intervall.

Key: tonart; tangent.

Kick(drum): bastrumma.

Lead: solo/melodi-stämma.

Leading tone: ledton.

Ledger(line): hjälplinje.

Major: dur/stor; t.ex. D-major = D-dur eller major third = stor 
ters.

Minor: moll/liten; t.ex. D-minor = D-moll eller minor third = liten 
ters.

Mode: kan betyda olika saker, men oftast avses de 7 kyrkoskalorna 
(mode I, mode II etc.).

Music-sheet: notblad.

Musical notation: notskrift.

Mute: dämpad; sordin.

Neck: hals (på bas, gitarr etc.)..

Note: not.

Notehead: nothuvud.

Noteline: notlinje.

Notestaff: notsystem/notrad.

Notevalue: tidsvärde.

Part: stämma.

Pattern: mönster; schema.

Pause: paus; paustecken.

Percussion: slagverk.

Perfect: rent (intervall).

Pitch: tonhöjd.

Quarter-note: 4:del.

Quintuplet: kvintol..

Repeat: repris.

Root: grundton.

Rootposition: grundläge.

Scale: skala.

Score: partitur; innehåller alla stämmor i ett musikstycke.

Second: 2/sekund-intervall.

Semitone: halvton.

Seventh: 7/sept-intervall.

Seventh-chord: septimackord.

Sextuplet: sextol.

Sharp: #-förtecken; t.ex. F-sharp = Fiss.

Sign: tecken.

Sixteenth-note: 16:del.

Sixth: 6/sext-intervall.

Snare(drum): virveltrumma.

Slur: bindebåge/legatobåge.

Staff/stave: notsystem/notrad.

Step: tonsteg.

Tempo: tempo.

Third: 3/ters-intervall.

Tie: bindebåge.

Time-signature: taktart; taktartsbeteckning.

Tone: ton.

Tonic: tonika; även grundton.

Treble clef: diskantklav.

Triplet: triol.

Unison: 1/prim-intervall.

Whole-note: helnot.

Whole-tone: helt tonsteg.
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Bilaga 10: MUSIKPROGRAM
På datorer kan man hålla på med musik utan att det behöver kosta 
någonting. WIN- och MAC-datorer fungerar lika bra, men det finns fler 
programalternativ för WIN-datorer.

Notskrivningsprogram
Att använda notskrivningsprogram är ett effektivt sätt att lära sig noter. 
MuseScore är ett gratisalternativ för WIN, MAC och LINUX. Programmet 
kan köras på svenska (det finns dock en del konstiga översättningar). Ta 
hem från: http://musescore.org/

Andra gratisprogram
• Forte Free (WIN) 

http://www.forte-notation.eu/en/
• Free Notation Player (WIN) spelar/visar Midi-filer som noter. 

http://www.notation.com/
• Blank Sheet Music nätbaserad notskrift/utskrift. 

 http://www.blanksheetmusic.net/

Inspelning/editering
Det finns flera gratisalternativ till kända program som Cubase, Logic, 
Sonar, Samplitude, Wavelab, Sound Forge och ProTools som:
• Audacity (WIN/MAC/Linux) kan köras på svenska
• Kristal Audio Engine (WIN) inspelning/mixning 16 spår 

http://www.kreatives.org/kristal/
• Free Audio Editor (WIN) 

http://www.free-audio-editor.com/
• Ardour (MAC/Linux) 

http://ardour.org/
• Wavosaur (WIN) 

http://www.wavosaur.com/
• Wavepad (WIN) 

http://wavepad.en.softonic.com/
• Linux MultiMedia Studio (WIN/MAC/LINUX) 

http://sourceforge.net/projects/lmms/

Mixcraft (WIN; http://www.acoustica.com/) och Cockos Reaper (WIN/
MAC;  
http://www.reaper.fm/) kostar ca 500:-. Kan tävla med program som 
kostar flera tusen. 

Virtuella instrument & FX (effekter)
Det finns hundratals virtuella musikinstrument och effekter (FX) som 
får användas gratis. Praktisk Musikteori bygger på tillgång till keyboard. 
Bäst är:
• Kontakt Player (WIN/MAC) 

http://www.native-instruments.com/#/en/
• UVI Workstation (WIN/MAC 

http://www.uvisoundsource.com/

Allt man behöver göra är att registrera sig så får man tillgång till instru-
menten och hundratals bra ljud och effekter.
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Bilaga 11: DUR/MOLL-SKALOR I ALLA TONARTER 
FÖR KEYBOARD - GITARR - BAS
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Bilaga 12: NOTPAPPER

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T 

DEMO - F
ÅR EJ S

KRIVAS U
T



PRAKTISK MUSIKTEORI 1
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2010/2012    64

Bilaga 11: KÄLLOR (urval)

Huvudkällor är Grove Music Online 2012 och Sohlmans Musiklexikon 1975-79. 

Bennett, Joe: Musiktheorie [2006] 
ISBN 3-86543-049-X

Brewer, Henry: R&B and Soul Keyboards [1999] 
ISBN 0-7935-9744-7

Clark, Merril: Mastering Blues Keyboard [1999] 
ISBN 978-0882849416

Fritsch/Kellert/Lonardoni: Harmonielehre und Songwriting [20102] 
ISBN 978-3-928825-23-8

Harrison, Mark: Stuff good piano players should know [2008] 
ISBN 978-1-4234-2781-0

Harrison, Mark: The pop piano book [1993/4] 
ISBN 0-7935-9878-8

Johnson, Gail: Dictionary of keyboard grooves [2003] 
ISBN 0-634-01878-7

Johnson, Gail: Funk Keyboards [1999] 
ISBN 0-7935-9870-2

Kellert/Fritsch: Arrangieren und Produzieren [20054] 
ISBN 3-928825-22-4

Kemper-Moll, Axel: Jazz & Pop Harmonienlehre [1999] 
ISBN 978-3-8024-0349-1

King, Kevin: Keyboard voicings - the complete guide [2000] 
ISBN: 0-7935-8204-0

Kramarz, Volkmar: Die Popformeln - Die Harmoniemodelle [2006] 
ISBN 978-3-8024-0552-5

Levine, Mark: The Jazz Theory Book [1995] 
ISBN 978-1-8832-1704-4

Nolgård, Daniel: Jazzpiano [2004] 
ISBN 91-88316-19-4

Rawlins/Bahha: Jazzology - the encyclopedia of jazz theory [2005] 
ISBN 0-634-08678-2

Richards, Tim: Exploring Jazz Piano 1 [2005] 
ISBN 978-1-902455-24-2

Richards, Tim: Exploring Jazz Piano 2 [2005] 
ISBN 978-1-902455-25-8

Rowley, Gill red: The book of music [1998]  
ISBN 1-57715-037-6

Santisi, Ray: Berklee jazz piano [1993] 
ISBN 978-0-87639-050-4

Taylor, Eric: The AB guide to music theory [2010] 
ISBN 978-1-85472-446-5

Valerio, John: Bebop Jazz Piano [2003]  
ISBN 0-634-03353-0DEMO - F
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