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1.  Inledning och bakgrund 

När jag vid 14 års ålder började spela bas satt jag hemma och tog ut låtar på gehör framför 
datorn. Ingen av basisterna jag lyssnade på spelade solon och jag såg inte basen som ett 
melodiinstrument. Basen var fortfarande en del av fundamenten i ensemblen, det där 
“hemliga” instrumentet som backade upp resten av bandet och gav ensemblen en stabil grund 
att luta sig mot. Vid den här tiden så hörde jag även talas om den pentatoniska skalan och 
insåg att många av låtarna jag lärde mig var baserade på skalan. Utan att veta om det så 
började mitt pentatoniska vokabulär smått smyga sig in i mitt spel. 
 
Det var inte förrän jag började gymnasiet som jag blev introducerad till improvisation av min 
baslärare. Under samma tidpunkt upptäckte jag fler basister som gick utanför min bild av vad 
en basist var. Dessa basister tog plats, spelade snabba tekniskt svåra solon och tog publiken 
med storm. Jag blev inspirerad! Till en början ville min baslärare att jag skulle improvisera 
med hjälp av pentaskalan. Jag blev snabbt trött på mitt pentatoniska vokabulär och ville 
vidare i min utveckling, spela snabbt och låta som mina bashjältar. Jag trodde att det var där 
nyckeln till ett bra improviserat solo fanns.  
 
 
Ju äldre jag blivit och desto fler projekt jag varit en del av så har jag insett vikten av att gå 
tillbaka till grunderna. Mycket av mitt fokus på både folkhögskolan och högskolan har varit 
just detta. Allt från att öva tajming, dur och mollskalorna till att försöka undgå 
överansträngningar i underarmarna med bra teknik. Trots detta har jag aldrig tänkt på att 
fördjupa mig i den pentatoniska skalan. En skala som egentligen alltid funnits där utan att jag 
faktiskt analyserat den eller utforskat dess möjligheter. I det här arbetet väljer jag att 
kombinera den pentatoniska skalan med improvisation då det är två delar av mitt basspel jag 
för tillfället vill utveckla och fördjupa mig mer inom. 
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1.1 Gary Willis 
 
Gary Willis är en amerikansk elbasist som är mest känd för sin medverkan med jazz-fusion 
bandet Tribal Tech. Han har även spelat med många jazzmusiker som Wayne Shorter, Dennis 
Chambers och Allan Holdsworth. Han spelar på en bandlös elbas och är känd för sin 
innovativa högerhandsteknik. Tekniken går ut på att ha en rak handled som avslappnat ligger 
över strängarna vilket ger större åtkomst till alla fingrar. I denna video går han metodiskt 
igenom tekniken och visar hur fingrarna spelar och dämpar strängarna. 
 
Jag kom i kontakt med Willis då jag själv upplevde svårigheter med min högerhandsteknik. 
Han hade analyserat sitt basspel på mikronivå och lämnade ingenting åt slumpen. Allt var 
noggrant uträknat. Från vilket material och form stämskruvarna hade för att få bästa möjliga 
balans i instrumentet, till vilket träslag som skapar rätt resonans i baskroppen. I Fingerboard 
harmony for bass (Willis, 1997) går han igenom ett system för att kunna röra sig så effektivt 
som möjligt på greppbrädan utan att behöva göra stora förflyttningar. Det är särskilt 
användbart när man spelar walking bass lines i jazzlåtar. 
 
Jag har valt att ha med Willis i detta arbete är p.g.a. hans speciella förhållningssätt till 
pentaskalan. Han fick mig att inse att det fanns mycket mer att utforska kring den än vad jag 
tidigare gjort. När han improviserar med pentaskalan använder han sig av annorlunda 
fingersättningar med stora förflyttningar över greppbrädan. Han delar in pentan i olika 
grupperingar och skiftar ofta mellan de olika strängarna. Detta gör att pentaskalan inte låter 
som man är van vid. För att demonstrera har jag spelat in ett exempel i A-moll. Gary Willis 
låt “ Everything is Cool” är ett exempel där mycket av solot är baserat på pentaskalan (Scott’s 
Bass Lessons, 2019). För att studera Willis förhållningssätt till pentaskalan har jag tittat på 
The SBL... Gary Willis masterclass (The Gary Willis Masterclass, 2019) där han metodiskt 
visar övningar för pentaskalan och hur han själv väljer att applicerar skalan i musiken. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zmmwgMFSTtA
https://youtu.be/zQtoJ9c-9GE
https://www.youtube.com/watch?v=qwHjZVdErTg


 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med utgångspunkt i Gary Willis och Jazz Duets övningar fördjupa mina 
kunskaper inom improvisation genom att använda den pentatoniska skalan  

 
● Vad finns det för möjligheter/svårigheter med att använda den pentatoniska skalan 

under improvisation? 
 

● Vilka utsvävningar gör att det inte längre “låter” penta? 
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3. Den pentatoniska skalan 

Innan jag börjar mitt arbete kan det vara bra för både mig och läsaren att ta reda på vad den 
pentatoniska skalan är för något och hur den faktiskt spelas på elbasen. 
 
Den pentatoniska skalan kommer ursprungligen från det grekiska ordet “pentatonos”, penta 
”fem” och tonos “ton” (Pentatonisk skala, 2019, 6 december). En skala som bara innehåller 
fem toner. Skalan i sig kan innehålla vilka fem toner som helst och det finns många olika 
sorters pentatoniska skalor runt om i världen. Beroende på vilket land man kommer ifrån så 
kan skalan se annorlunda ut. Skalan kan däremot kategoriseras i två olika fack. Ena är med 
halvtoner och andra är halvtons-lösa.  
 
Exempel på en penta där halvtoner finns med är Yo. En skala som ofta används inom japansk 
folkmusik. Denna skala är baserad på den joniska skalan fast utom det tredje och sjunde 
tonen exempelvis C, D, F, G, A. Denna skala har en väldigt glad och öppen karaktär över sig. 
 
Den mest förekommande pentatoniska skalan och den typ jag ska använda mig av är den 
halvtons fria, kvint baserade skalan. Denna skala används i princip alla mina favorit 
gitarrsolon och en mängd olika melodier. Några exempel är Amazing grace, My Girl av The 
Temptations eller Ed Sheeran's - Shape of you. 
 
Durpentaskalan i jämförelse med joniska skalan är att fjärde och sjätte tonen tas bort vilket 
blir: 

 
 
Mollpentaskalan i jämförelse med en eolisk mollskala är att andra och sjätte tonen utesluts 
vilket blir: 
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Då halvtonerna tas bort får dessa två skalor en öppen, stor känsla över sig. 
 

3.1 Pentaskalan för basister. 

På en traditionell femsträngad bas är strängarna stämd från lägst till högst, B-E-A-D-G vilket 
utgör ett kvarts intervall emellan varandra. Detta gör att den pentatoniska skalan är 
symmetrisk och lätt att spela på elbasen, både i dur och moll. För att spela hela moll/dur 
skalan på basen utan att röra handen spelar man två toner per sträng. Börjar du pentaskalan 
från varje skalton ser man tydliga mönster som i folkmun kallas för “boxar”.  
 
Denna bild visar pentaskalan i D-dur och är ett bra exempel på hur dessa boxar ser ut. 

 
                                                                          (Gary Willis Masterclass, pentatonic grid 2019) 
 
Siffran 0 på halsen visar vart grundtonen är på respektive sträng och det röda strecken visar 
det resterande tonerna i skalan. Utgår man från vart varje grundton är på respektive sträng så 
ser man tydliga mönster och vart varje ny box börjar. Siffrorna längst ner står för hur många 
toner som följer den raka linjen innan man byter till nästa mönster. 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs metoderna som använts. Dessa metoder har väglett mig genom min 
arbetsprocess och hjälpt mig strukturera projektet.  

- Sammanställt material 
- Litteraturstudie  
- Pentatoniska övningar 
- Improvisation 
- Analys av musikaliska resultat 

Sammanställt material: Material har hämtats från The Gary Willis Masterclass (2019) och 
från hemsidan Jazz Duets (2018). Deras video “Creative Exercises for chromatically 
approaching pentatonic scales” (Jazz Duets 2018) är till stor hjälp för att använda kromatik i 
pentaskalan. 

Litteraturstudie: Inför detta projekt har jag läst följande examensarbeten, “Think outside the 
box(es)” (Holmbom,2019), “En basists steg mot skalfrämmande toner” (Wahlsten, 2019) och 
“Den pentatoniska skalan” (Danstål, 2018). Dessa har inspirerat mig till disposition och 
strukturen i arbetet. Danståls arbete var särskilt intressant då det också handlade om den 
pentatoniska skalan.  

Pentatoniska övningar: En stor del av arbetet gick åt att spela olika pentatoniska övningar. 
Övningarna video dokumenteras och appliceras sedan i en musikalisk kontext. Övningarna är 
baserade på det material jag hittat från Gary Willis (The Gary Willis Masterclass 2019) och 
Jazz Duets (Jazz Duets 2018). Jag har även utformat egna övningar baserade på det material 
jag hittat. 

Improvisation:  Innan arbetet påbörjades valde jag ut tre låtar som jag improviserade över 
och spelade in. Låtarna var Dm loop (The Gary Willis Masterclass, Module 3, 2019) , All the 
things you are (Backingtracks JAZZ 2017) och Blue Bossa (QGVideos 2014). Efter arbetet 
spelade jag in samma låtar en gång till, men denna gång med mitt nya pentatoniska mindset.  

Analys av musikaliska resultat: 
Efter jag spelade in låtarna med mitt nya pentatoniska tankesätt analyserade jag 
improvisationerna utifrån rytmik, frasering, melodi m.m. 
 
Min improvisation innan arbetet: 
 
Dm Loop  
Blue Bossa   
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https://jazzduets.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mi8T7tKMoA4&list=UUJgotgxEd2WYvUpN6KLb-cg
https://www.youtube.com/watch?v=G3iALuVkPeE&list=UUJgotgxEd2WYvUpN6KLb-cg&index=2


 

All the things you are 
 
 
Reflektion: 
Min reflektion över hur jag improvisera över dessa låtar i sin helhet är det väldigt 
ackords-baserat. Jag tänker på varje individuellt ackord som spelas och försöker knyta ihop 
melodier kring varje ackord. En metod som är lättare för mig på låtarna Dm Loop (The Gary 
Willis Masterclass, Module 3, 2019) och Blue Bossa (QGVideos 2014) än på All the things 
you are (Backingtracks JAZZ 2017). Anledningen är för att låten byter ackord varje takt i ett 
högt tempo. Det gör att det blir svårare för mig att knyta samma längre melodier samtidigt 
som jag måste lokalisera mig på greppbrädan.  
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https://www.youtube.com/watch?v=IDSwAKY0kb0&list=UUJgotgxEd2WYvUpN6KLb-cg&index=3


 

5. Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

Inför detta projekt har jag läst andras examensarbeten, “Think outside the box(es)” 
(Holmbom,2019), “En basists steg mot skalfrämmande toner” (Wahlsten, 2019) och “Den 
pentatoniska skalan” (Danstål, 2018). Deras arbeten har tydlig disposition och presentation av 
genomförandet genom grafer, videor och bilder. Eftersom Danståls arbete också handlade om 
pentaskalan var det särskild intressant läsning. Hans studie är teoretisk vinklad och handlar 
om hur han, genom steganalys för olika mollpentor, hittar ett eget system för att improvisera 
över olika Jazzlåtar. Till skillnad från Danståls så är mitt arbete är inriktat mer specifikt på 
hur Gary Willis väljer att förhålla sig till pentan samt analysering av rytmik, frasering, 
artikulation m.m.  
 

5.2 Övning 1: Spela kvarter 2-1-1 metoden 

Eftersom pentan lämpar sig bra att spela 2 toner per sträng, vad händer då om jag bryter upp 
detta mönster? En bra första övning är att tänka intervallet kvart/kvint. Detta gör att jag 
tydligt ser gränserna för vart varje ny “box” börjar och jag får en bredare överblick över hur 
pentaskalornas mönster ser ut på greppbrädan. Övningen är inspirerad från The Gary Willis 
Masterclass, Module 8 (2019). Denna övning går ut på att använda sig av tre strängar, i mitt 
fall A D G. Spela två toner på A, en ton på D och en ton på G. Sedan flyttas handen till nästa 
box. När väl boxarna är inövade så kan man göra denna övning ännu mer utmanande. Att 
tänka övningen som siffor, (två) på A-strängen, (en) på D och (en) på G-strängen, alltså 2-1-1 
ger många olika kombinationer. Man kan även bestämma vilken riktning (2) ska ha, om 
skaltonen ska gå upp eller nedåt. Att börja övningen från G-strängen istället för A-strängen 
ger ännu fler kombinationer.  
 
↑= upp en skalton 
↓= ner en skalton  
 
Här är en mer avancerad version jag själv kommit fram till: 
 
  
Börja från A-strängen: ↑2-1-1  
                                     1-↓2-1 
                                     1-1-↑2 
                                     ↓2-1-1 
                                     1-↑2-1 
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https://www.youtube.com/watch?v=FaPp7GUfjsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ooAn01JCbmU&feature=youtu.be


 

 
Börja från G-Strängen: ↑2-1-1 
                                      1-↓2-1 
                                      1-1-↑2  
                                      1-↓2-1 
                                      ↓2-1-1 
 
 
Det finns självklart mer variationer och man kan göra övningen betydligt mycket svårare.  
Fördelen med den här övningen är att jag bryter upp pentan och den blir mindre förutsägbar. 
Övningen är tekniskt på flera sätt då jag använder mig av hammer-ons/pull-offs i 
vänsterhanden och högerhanden måste arbeta med att konstant hoppa mellan olika strängar. 
När man gradvis ökar tempot så blir det tekniskt jobbig för mig att spela denna övning.  
 
Mina personliga favoriter från dessa exempel är 1-↓2-1 och 1-1-↓2 som låter något mindre 
pentatonisk i mina öron.  
 
Applicera 2-1-1 metoden musikaliskt: 
Planen var att inte konstant spela utifrån övningen utan mer ha ett övergripande 2-1-1 tänk i 
min improvisation. Jag använde mig av D-moll penta och dur-parallellen F-dur pentatonisk 
skala för att få en överblick över halsen.  

 

5.3 Övning 2: Applicera olika sorters pentor över ackord 
För att använda mig av olika sorters pentor över specifika ackord måste jag först analysera 
vad de fyller för funktion och hur det låter. Mina kriterier är att pentaskalan ska vara 
halvtonslös och antingen ha en dur- eller moll-treklang. 
 
 
Mollpentor över mollackord 
Det finns fyra olika sorters mollpentor som bildas från den eoliska skalan. 
Bilden visar C-eolisk skala: 
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https://www.youtube.com/watch?v=q4-2Ga6clo0


 

 
Det kan tilläggas att jag väljer att numrera dessa pentor för att lättare kunna prata om dom. 
Siffran har ingenting med skaltoner eller ett musikteoretiskt värde i sig. Jag länkar även 
pentorna till lyssningsexempel. 
 
Penta 1, C-moll 
Det mest naturliga alternativet som är mest förekommande är att börja mollpentan från 
grundtonen C vilket utgör tonerna C-Eb-F-G-Bb som ger intervallerna 1 b3 11 5 b7. Jag 
känner mig tvungen att ta med det här i förklaringen men kommer nödvändigtvis inte lägga 
mycket tid på denna skala då det är den minst intressanta i denna övning. 
 
Penta 2, D-moll 
Börjar du från andra skaltonen D skapas en till mollpenta. Denna penta höjer Ab (b13) till A 
och utgör då en D-moll penta. Pentan utgörs av tonerna D F G A C vilket ger intervallerna 9 
11 5 13 b7. Denna penta ger en mer jazzig karaktär med färgningarna man får från första 
skaltonen D vilket blir 9 ch A som blir 13. Den ger även en dorisk karaktär över sig då 13 
presenteras och för mig är denna penta intressant då skalan ger känslan av att vara ovanför 
harmoniken. 
 
Penta 3, F-moll 
Skapar du en pentaskala från fjärde steget i C-eolisk får du tonerna F Ab Bb C Eb vilket ger 
intervallerna 11 b13 b7 1 b3.  Denna penta är jag inte särskilt intresserad av då Ab (b13) 
spelas. Tonen i sig vill så gärna leda ner till kvinten vilket den inte gör. Det får det att kännas 
som en spännings-ton i mina öron även fast tonen är teoretiskt rätt. 
 
Penta 4, G-moll 
Utgår man från kvinten i C-eolisk (G) skapas ännu en pentaskala, G-moll pentatonisk skala. 
Tonerna blir G Bb C D F och ger intervallerna 5 b7 1 9 11. Den här är något “snällare” än 
penta nr 2 då det bara är en ton (9) som färgar moll-ackordet. Likadant som penta nr 2 så låter 
det som att skalan är ovanför harmoniken då 9 är med. 
 
Durpentor över mollackord 
Om man vill spela durpentor över ett mollackord kan man ta mollpentorna jag visat till 
respektive dur-parallell. Exempelvis G-molls toner G Bb C D F innehåller samma toner som 
sin dur-parallell Bb-dur som har tonerna Bb C D F G. Skillnaden är att start-tonen förändras. 
 
För att summera olika pentor över mollackord: 
mp= mollpenta 
dp= durpenta  
 

 
 

 
10 

https://www.youtube.com/watch?v=-2CGQdAUJhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x5aJo_3AjQs
https://www.youtube.com/watch?v=5iZWOCRSWDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xltBUZmXTc


 

Mollpentor: 
● 1mp, 2mp, 4m6p och 5 mp 

Durpentor: 
● b3dp, 4dp, b6dp och b7dp 

 
 
 
Durpentor över durackord: 
Likadant som över mollackord så skapas fyra olika durpentor över ett durackord. 
Bilden visar C jonisk skala  

 
 
 
Penta nr 1, C-dur 
Börjar du pentaskalan från grundtonen C skapas C-dur pentatonisk skala.Den innehåller 
tonerna C D E G A. Intervallerna blir 1 9 3 5 13 och denna skala är den mest klassiska att 
spela och nödvändigtvis inte den penta som är i fokus under denna övning. 
 
Penta nr 2, D-dur 
Skapar du en penta från den andra skaltonen D skapas en till pentaskala. Tonerna D E F# A B 
ger intervallen 9 3 #11 13 7. Denna skala ger en lydisk karaktär då fjärden skaltonen i 
durpentan ger #11 i ackordet. Här presenteras också septiman vilket färgar durskalan 
ordentligt och gör den mer “jazzig”. Den här pentan ger mest färgningar av durpentorna och 
lyfter harmoniken mest i mina öron. 
 
Penta nr 3, F-dur 
Startar du från fjärde steget F i den joniska skalan skapas F dur penta. Tonerna F G A C D 
ger intervallen 11 5 13 1 9. Likadant som penta nr 3 i moll-exemplet så börjar du denna penta 
på en jobbig skalton i den joniska skalan. Tonen F är teoretiskt rätt men vill verkligen ner till 
tersen vilket den inte får i denna skala. Denna pentaskala känns jobbig och inte “vilande” som 
det andra pentorna och kommer uteslutas från vidare utforskning. 
 
Penta nr 4, G-dur  
Utgår du från kvarten i C jonisk skala skapas G-dur pentatonisk skala. Tonerna G A B D E 
ger intervallen 5 13 7 9 3. Denna durpenta låter likt penta nr 2 ovanför harmoniken då 
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https://www.youtube.com/watch?v=mHML9_IaRPo
https://www.youtube.com/watch?v=SabuJUea40M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ZtqhtbgOnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qpegxidm6bM&feature=youtu.be


 

septiman är med men något “snällare” då varken 11 eller #11 är med. Något som är intressant 
med denna är att prim utesluts helt. 
 
Mollpentor över durackord 
Då jag visat exempel på hur man kan omvandla mollpentor till sin dur-parallell kan du 
givetvis omvandla dessa durpentor till sin respektive moll-parallell.  
 
För att summera det olika pentorna jag kan använda mig av över durackord är 
Durpentor 

● 1dp, 2dp, 4dp, 5dp 
 
Mollpentor: 

● 6mp, 7mp, 2mp, 3mp 
 
 
Improvisera med olika sorters pentor 
För att höra och ta reda på vad dessa pentor gör i musikalisk kontext har jag valt att 
improvisera över två olika loopar. En loop i dur och en i moll. Jag har valt att inte använda 
mig av penta nr 3 i varken dur och moll då de skär sig något över harmoniken. Övningen 
består av att inte spela en och samma penta i mer en någon takt utan ständigt byta mellan det 
tre olika jag kan applicera över vardera loop. 
 
Loop 1: Dm7  
Pentorna jag använde mig av är alltså, E-moll, A-moll och D-moll penta och även deras 
respektive dur-parallell.  
 
Loop 2: Cmaj7 
Det tre olika pentorna jag använde mig av är C-dur, D-dur och G-dur och deras respektive 
moll-parallell.  
 
Analys 
Denna typ av övning är intressant på flera olika sätt. Det första jag reagerar på är att pentorna 
inte låter lika mycket som att man spelar pentan. De klassiska pentaboxarna försvinner när 
jag ofta byter mellan de olika pentorna och framförallt när jag flyttar och byter position på 
halsen ofta.  
 
Ett vanligt förekommande problem basister har är att när det är dags att spela solon så är ofta 
den första tonen som spelas grundtonen. Det här är något som går på automatik för mig som 
basist då majoriteten av mitt jobb går ut på att spela grundtonen. Den här typen av övning gör 
att jag snabbt kommer ifrån den grundtanken. Ett bra exempel på det är D-dur och G-dur 
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https://www.youtube.com/watch?v=oocYhd9hivc
https://www.youtube.com/watch?v=wRPO129ZIsc


 

penta över ett C-dur ackord. Båda pentorna saknar grundtonen helt och i mina öron låter det 
mer melodiska och “ovanför” harmoniken. Det pentor som inte startar på tonikan låter 
melodiska i sin grund då färgningar skapas på ackordet som spelas. Något som var intressant 
var att när jag vant mig vid de andra pentorna och väl kom till tonikans penta så lät den 
nästan fel. Jag ville väldigt fort byta till någon annan penta då tonikans penta kändes tung och 
något av ett antiklimax under improvisationen.  
 
 
 
Olika pentor över dominantackord 
Denna bild visar C mixolydisk skala och lyssningsexempel finns till varje penta. 

 
 
 
Penta nr 1, C-moll penta 
Den klassiska pentan som spelas över mixolydisk harmonik är att börja en mollpenta från 
tonikan. Tonerna C Eb F G Bb  ger intervallerna 1 b3 11 5 b7 och gör denna skala 
stereotypiskt “bluesig” och används väldigt ofta i blues och funk. Denna penta ger mycket 
attityd och karaktär. 
 
 
Penta nr 2, G-moll penta 
Börjar du från kvinten i C mixolydisk skapas G-moll pentatonisk skala. Tonerna G Bb C D F 
ger intervallerna 5 b7 1 9 11 och lik penta nr 1 så har den här också ett “bluesigt” sound över 
sig. Den här är något “rikare” harmoniskt då 9 är med och något mindre attityd än penta nr 1. 
Här gäller det att inte lägga särskilt mycket fokus på b7 i pentan för att tonen F (kvarten) skär 
sig med tersen i C mixolydisk skala. 
 
Penta nr 3, A-moll penta 
A-moll penta är kanske den renaste och låter för mig gladast av dessa pentor. A-mollpenta är 
samma sak som att spela C-dur penta men ändå lite “bluesig” då det spelas i moll.  
 
Penta nr 4, Eb-moll penta 
Börjar du pentaskalan från b3 i den mixolydisk skalan skapas Eb-mollpentan. Denna skala 
skapar den mest färgstarka då man får intervallerna b3 b5 #5 b7 b9. Den enda rätta tonen i C 

 
 

 
13 

https://www.youtube.com/watch?v=Wb66HF452gw
https://www.youtube.com/watch?v=ZMI5PVWA2FE
https://www.youtube.com/watch?v=YWh_Rc3wxN0
https://www.youtube.com/watch?v=fQ1XFA0gUnQ


 

mixolydisk är kvinten i Eb-mollpenta (Bb) vilket leder till många spänningstoner. Det känns 
fel att spela detta över ett vilande dominantackord men går jag in och ut ur skalan skapas en 
dissonans som sedan får lösa upp sig när jag går tillbaka till A-moll pentan.  
 
Pentaskalan i förhållande till  II-V-I harmonik. 
 
Det finns väldigt många sätt man kan spela över  II-V-I-harmonik men jag har valt att 
begränsa mig och endast använda mig av Gary Willis metod kring detta (Gary Willis module 
3, 2019). Han har två olika metoder att utgår ifrån och lyssningsexempel finns till vardera 
metod. 
 
Metod 1: Gå till kvinten i tonikan och spela det över hela progressionen.  
Ett exempel på det kan vara II-V-I i G-dur vilket blir A-moll7, D7 och Gmaj7. 
Intervallerna som skapas med D-dur penta över dessa ackord blir: 
 
Am7: 11, 5, 13, 1, 9 
D7: 1, 9, 3, 5, 13 
Gmaj7: 5, 13, 7, 9, 3 
 
Fördelarna med detta var att jag genast kände att jag lätt kunde skapa melodier då jag känner 
mig “ovanför” harmoniken med undantag från dominant ackordet. Om en låt är i högt tempo 
kan detta vara ett bra verktyg för att navigera mig under improvisationen. Nackdelen kan vara 
att man inte på samma sätt följer harmoniken och dess riktning.  
 
Metod 2: 
För att förstärka harmoniken så väljer jag att lägga in en till penta under progressionen. 
Jag har valt att spela G-dur penta under A-moll7 ackordet för att sedan gå till D-dur under D7 
och Gmaj7. När jag byter pentan till D-dur och spelar tersen under D7 ackordet låter det som 
att jag följer harmoniken “snyggare” i mina öron. Intervallerna under A-mollet blir b7 1 9 11 
5 och resterande är som förra exemplet.  

5.4 Övning 3: Att implementera kromatik i pentaskalan 

Det här avsnittet kommer handla om att implementera kromatik i mina pentaskalor. Det 
kommer i sin grund göra att pentaskalan låter mindre penta då spänningstoner skapas för att 
sedan lösa upp sig. Men för att ta reda på hur jag kan vrida och vända på pentan som verktyg 
känns det naturligt för mig att gå till detta steg. Vare sig jag väljer att använda detta under 
min improvisation eller inte så är övningen bra för att tydligt se vart alla pentor är på 
greppbrädan och välja när jag går in och ut ur skalan. Jag kommer under detta avsnitt hela 
tiden ha pentan som grund under övningarna.  
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https://www.youtube.com/watch?v=y1M1LpZvXO4
https://www.youtube.com/watch?v=UZTdWznAWNk&feature=youtu.be


 

 
Bluenotes 
För att få in kromatik i mitt vokabulär så är min plan att börja smått. Av den anledningen 
använder jag mig av bluesskalan, en skala som innehåller en ton mer än pentaskalan. 
Bluesskalan kan ses som en mollpenta med b5 och intervallerna blir 1, b3, 11, b5, 5, b7  
Bilden visar hur Ab-bluesskala ser ut:

 
 
Då jag tidigare tog reda på vilka mollpentor jag gillar och kan använda mig av över ett 
mollackord så vet jag vilka bluesskalor jag kan använda mig av. Fokuset kommer att ligga i 
att lösa upp b5 på vardera bluesskala. 
 
Här är lyssningsexempel över en D-moll loop och jag använder mig av: 
 
D-bluesskala   Intervall: 1 b3 11 b5 5 b7 
A-bluesskala   Intervall: 5 b7 1 b9 9 11 
E-bluesskala    Intervall: 9 11 5 b13 13 
 
I detta fall är D-bluesskala den mest självklara för mig att spela och likt skalans namn ger det 
hela en “bluesig” karaktär. Att spela A-bluesskala som ger tonen b9 känns riktigt bra och ger 
en skön, mjuk övergång till 9 i ackordet. Samma sköna känsla får jag i E-bluesskala när det 
blir en snäll övergång till 13 skaltonen. 
 
Enkel och dubbel kromatik 
Denna del är inspirerad av övningar hämtade från Youtube-kanalen “Jazz Duets”. Övningen 
går ut på att använda sig av enkel och dubbel kromatik i samband med pentaskalan. Det 
övningen gör är att fördröja måltonen genom att spela ett visst antal toner på varje övning. 
(Jazz Duets, 2018) 
 
Exempel 1: 
Första övningen handlar om att börja med en kromatisk närmande ton underifrån måltonen. 
Bilden visar hur övningen ser ut. Röda ringarna visar vart den kromatiska tonen uppstår. 
Resterande toner är måltoner, dvs. F-moll pentatonisk skala. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dvg_E_hAwIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E1Vg1mXzCAE
https://www.youtube.com/watch?v=5w_c8lLI4Js


 

 
 
 
 
Exempel 2: 
Nästa moment är att spela dubbel kromatiskt ovanifrån måltonen (blå ring) sedan en enkel 
kromatisk ton ovanför för att sedan avsluta på måltonen. Måltonerna är markerade med en 
grön ring. Jag väljer i det här exemplet att börja dubbel kromatiken från tonen D istället för 
Db för att få dorisk karaktär över Fm7. 
 

 
 
Exempel 3: 
Tredje övningen är att spela tre toner innan måltonen. Här används en dubbel kromatisk ton 
ovanför, till en kromatisk ton ovanifrån, till en kromatisk ton under måltonen för att slutligen 
spela måltonen.  
 
 
  Blå ring = dubbel kromatisk ton.     Röd ring = kromatisk ton 
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När två enkel kromatiska toner spelas från två olika håll till förhållandet från måltonen skapas 
något som kallas inringningar. Man ringar in tonen från olika håll då båda tonerna strävar till 
måltonen. 
 
 
Exempel 4: 
Fjärde och sista övningen är att fördröja upplösningen med fyra toner innan måltonen 
avslutar frasen. Här spelas dubbel kromatiskt ovanifrån, till kromatiskt ovanifrån, till 
kromatiskt underifrån för att slutligen nå måltonen.  
 
Blå ring = dubbel kromatisk ton.      Röd ring = kromatisk ton. 

 
  
Har skapas två olika inringningar innan frasen slutar på måltonen. 
 
Applicera enkel- och dubbel kromatik musikaliskt 
Det roliga med den här övningen är att fokusera på ens egna frasering. Att inte bara spela som 
exemplena ovan utan stretcha eller töja ut frasen innan man slutligen när måltonen. Vart du 
börjar frasen i takten har en stor påverkan över hur den kommer att låta. Jag valde att ta varje 
exempel för sig, starta fraserna på olika taktslag för att se vart det kändes naturligt/onaturligt 
för mig att spela på. Det är ett bra sätt att ta reda på vart man brukar börja sina fraser på och 
det kan vara en av anledningen till att jag varit så trött på hur jag låter under min 
improvisation. Jag börjar fraserna på samma ställen hela tiden.  
 
Ibland känner jag ett flyt i spelet när man kopplar samma alla det olika övningarna. Man vill 
nästa utmana sig till att se hur många exempel man kan spela efter varann innan man känner 
för att avsluta frasen. Det negativa med det är att fraserna ibland känns onödigt långa. Som 
lyssnare vill jag nästa vila öronen med att inte spela så mycket hela tiden, andas, ta en paus. 
Jag tror jag kan lösa detta genom att skifta mer mellan åttondelar och sextondelar i spelet. En 
annan sak jag reflekterar över är att bestämma hur jag avslutar en fras. Många idéer får inte 
ett riktigt avslut eller en upplösning innan nästa idé börjar. Konsekvenserna av det blir att det 
låter som att man spelar någonting utan mening. Övningen har även fått mig att fokusera på 
artikulation och att betona vissa toner mer kommer ge större effekt på kromatiken. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DklHgtyinbQ&feature=youtu.be


 

5.5 Musikaliska resultat  

I detta avsnitt ska jag applicera alla mina övningar över det tre olika låtar jag valt ut. Nedan 
analysera jag vad som tillförts till mitt improviserade från det tidigare inspelningarna.  
 
Dm loop 
Att improvisera över bara ett ackord har både sina fördelar och nackdelar. Problemet för mig 
har alltid varit att hålla saker intressanta och det blir lätt att man spelar samma sak om och om 
igen. Det har verkligen kommit till hands att byta mellan olika pentor vilket gör att jag inte 
börjar fraser från samma ton och jag får ett “rikare” sound med färgningarna som sker 
därefter. Av dessa olika låtar så använde jag mig mest av kromatik på denna då jag i nuläget 
känner mig mest säker på att använda den över ett specifikt ackord. När jag väl jämför det 
olika klippen hör jag att jag letar mer motiv under den senare version, melodiska men 
framförallt rytmiska motiv. 
 
All the thing you are  
Det här var kanske den svåraste låten för mig att spela. Det är ett högt tempo där ackorden 
byter ofta. Jag spelade in mig själv många gånger över låten, lyssnade och analyserade vad 
jag kände var “fel” med min improvisation. Det jag kom framtill med hjälp av min baslärare 
Arne Hagström var att min rytmisering var likadan under hela improvisationens gång. Detta 
fick mig att tänka på hur jag rytmiserar mer än själva tonerna i sig. Trots att jag inte riktigt 
känner att jag lyckades uppfylla det under denna inspelning så ser jag ändå förbättringar från 
den tidigare inspelningen. Det pentatoniska systemet Gary Willis tipsade om över 
II-V-I-harmonik fungerade väldigt bra över denna låt. Mina fraser blev helt klart längre än på 
den tidigare inspelningen då jag i nuläget inte försöker sola över varje individuellt ackord. 
Jag var något blyg med kromatiken men jag tror fokuset mer låg på rytmiken under 
inspelningen. 
 
Nedan har jag kartlagt Gary Willis metod över låten. De dur-och moll ackord högst upp är 
vilka pentaskalor jag väljer att improvisera med. I boxarna förklaras vilken relation pentorna 
har till varje enskilt ackord och i kursivt typsnitt längst ner är de ackord låten innehåller.  
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https://www.youtube.com/watch?v=TOEiPOCfctk
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Notera att jag väljer att gå utanför pentan i en takt och spelar G7 över B dim ackordet vilket 
ger samma toner. Detta känns smidigt då jag takten tidigare spelat Bb/Gm och behöver i det 
fallet bara byta en ton mellan ackorden. 
 
Blue Bossa 
Gary Willis penta-system var bra även fast jag skulle föredra att spela ackord för ackord på 
denna låt då tempot är så pass lågt. Att ha ett skaltons-tänk i samband med att spela det olika 
pentorna är något jag skulle föredra. När det kommer till II-V-I harmonik i moll känner jag 
att G7b9-ackordet inte riktigt får den betoning som krävs då det ackordet strävar så starkt 
efter att nå sitt slutmål. En penta som är bra att applicera i detta fall är Bb-moll pentaskala 
som ger intervallerna b3 b5 #5 b7 b9 över ackordet. 
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6. Diskussion  

 I detta avsnitt resonerar jag kring arbetets frågeställningar. 
 
 

● Vad finns det för möjligheter/svårigheter med att använda den pentatoniska skalan 
under improvisation? 

 
Fördelen har varit att jag lärt känna min greppbräda och dess toner mycket bättre. I ett 
improvisations sammanhang har det gjort att jag känner mig något friare och kan lättare ta 
mig runt på greppbrädan utan behovet av att hoppa runt lika mycket. Att limitera sig själv till 
att bara spela fem toner och skapa melodier har verkligen hjälpt till att skapa ett mer 
melodiöst tänk i min improvisation. Då pentaskalan är så symmetriskt uppbyggd gör det att 
man lätt kan spela snabba “figurer” eller fraser under solot. Gary Willis metod över 
jazzlåtarna var väldigt bra för att banta ner informationen kring alla ackord och kan komma 
bra till hands över låtar med avancerad harmonik eller i höga tempon.  
 
Det har varit befriande att endast använda mig av pentaskalan för att improvisera men 
samtidigt frustrerande då den är så begränsad som den är. Att vrida och vända på skalan har 
verkligen fått mig att förstå skalan bättre men det finns en gräns när man komplicerar den för 
mycket. Att lägga till toner eller byta mellan olika pentor får en att undra varför jag spelar 
pentan och inte någon annan skala. Jag tror att det i grunden har gjort att jag nu ser pentan 
mer som en tydlig visualisering av greppbrädan men väljer att spela andra skalor inom de 
“boxar” pentan innehåller. Trots att några av mina övningar handlade om att försöka bryta sig 
ur det vanliga mönster-baserade tänket från skalan känner jag fortfarande att jag lätt hamnar 
där ändå.  
 
 

 
● Vilka utsvävningar gör att det inte längre “låter” penta? 

 
Jag tror att anledningen till varför jag tidigare känt mig så oinspirerad inom skalan varit p.g.a. 
mitt synsätt till skalan. Då skalan är så symmetrisk faller det naturligt att spela skalan på 
samma sätt. Ton för ton upp och ner för det fem olika boxarna och att “bara” se skalan som 
fem separata boxar inte hjälpt mig vara kreativt. Av den anledningen så blev den här frågan 
spännande för mig att försöka svara på då jag tvingade mig själv att “se utanför boxen”. Att 
försöka få en mer övergripande vy över pentaskalan på halsen gör att jag mindre ser varje box 
för sig. Spelas några toner inom samma box kan det väldigt lätt låta som pentan men flyttar 
jag mellan flera boxar ofta får jag inte det stereotypa penta “soundet”. Samma sak händer om 
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man spelar större intervall inom skalan. Något som är givet är att man lägger till kromatik till 
pentaskalan. Även om man bara lägger till en ton så kan det klassiska penta soundet 
försvinna. Något som Gary Willis ofta gör är att flytta mellan olika pentor för att få fram fler 
färgningar. Jag märkte själv att om jag bara spelade 2-3 toner och sedan bytte till en annan 
penta gav det effekten av att det var något annat jag spelade. Detta göra också att det 
klassiska penta mönstren försvinner.  
 
Även fast detta arbete hjälpt mig vara mer kreativ så känner jag mig i nuläget rätt trött på 
skalan. Arbetet har hjälpt mig hitta nya sätt för att bryta mig ur gamla mönster men jag 
känner fortfarande att jag lätt spelar samma sak om och om igen. Nyckeln till att bryta mig ur 
det kan vara att planka andras fraser, framför allt Gary som jag tycker har ett så speciellt sätt 
att använda skalan på.  
 
Jag kontaktade basläraren och “internetkändisen” Scott Divine som driver internets största 
bas-undervisnings hemsida scottsbasslessons (Divine, u.å.). På hemsidan ger han feedback 
månadsvis till sina medlemmar och jag valde att dela med mig av en video för att höra hans 
tankar angående skalan. Klippet går att se här (Scottsbasslessons, 2019). Scott har själv 
studerat med Gary och att få hans infallsvinkel var därför extra intressant. Det var skönt att 
höra att han också känt sig begränsad i sin improvisation med pentaskalan. Ett intressant 
exemplet han lyfter fram är att när man spelar ett A-moll 7 arpeggio annorlunda än om man 
spelar A-mollpentan (03:18). Varför är det så? Det enda som skiljer dom åt är att A-moll 
pentan innehåller en extra ton, 11:an. Att spelstilen förändras så mycket p.g.a. att man lägger 
till en ton tycker jag är intressant. Hur pentaskalan låter och är utformad på greppbrädan är så 
väl inövat att det är svårt att gå ifrån det invanda mönstret. Det kan vara en av anledningarna 
till varför jag känt mig låst inom skalan tidigare. 
 
Tack vare det här arbetet har jag tydligt insett bristerna i min improvisation som jag tidigare 
inte kunnat sätta ord på. Genom att ha spelat in mig själv och fått hjälp av min baslärare Arne 
“Basse” Hagström har jag insett att många av “problemen” inte sitter i själva tonerna i sig 
utan hur jag väljer att spela dom. Saker jag övat på utanför arbetet har varit att fokusera på att 
ha ett mer rytmiskt tänk i min improvisation. Ur ett rytmiskt perspektiv var majoriteten av 
mina solon enformiga, vilket var en av anledningarna till varför mina fraser kändes så tråkiga. 
En annan vana jag hade var att spela väldigt mycket staccato vilket också bidrog till att 
fraserna kändes enformiga. Värdet i att låta tonerna klinga ut eller att göra pauser mellan 
fraserna är något jag nu förstår vikten av. Jag har även lagt märke till hur stor betydelse alla 
smådetaljer har, t.ex. vibrato, glissandon har för hur en melodi låter och uppfattas. Det är en 
värdefull insikt jag fått från detta arbete. 
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