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Fenomenologi: det betecknar en vetenskap, ett sammanhang av 
vetenskapliga discipliner; fenomenologi betecknar emellertid samtidigt 
och framförallt en metod och en tankehållning: den specifikt 
filosofiska tankehållningen, den specifikt filosofiska metoden.1 

1  Husserl, Edmund (1950/1995). Fenomenologins idé, s. 63.
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ABSTRACT 

This essay describes Phenomenology within the field of music education in Denmark and Sweden. 
The research within this field is conducted by Kirsten Fink-Jensen, Sven-Erik Holgersen and 
Cecilia Ferm. This essay is based upon these three dissertations. I study how the impressions of 
phenomenology, explicit as well as implicit, can be found in their work. 

It has been necessary to start off with pure studies of phenomenology. These studies are primary 
based on Edmund Husserl, the father of modern phenomenology, and Maurice Merleau-Ponty who 
gave the phenomenological movement another dimension, the lived body. The first part of this 
essay is consequently a statement over phenomenology as a way of thinking as well as a method. 
Special terminology is highlighted and explained. There is also a chapter about phenomenology as a 
method. The word method should, in this context, be understood as a method of analysis, a way of 
thinking, and not as in the sense of collecting empirical material or as a method to rule the 
phenomenological research. In addition to this report, I give example of methods that can be used in 
order to collect material to research of this kind. 

The second part of this essays deals with the three dissertations and their use of phenomenological 
terms as well as methods. First of all I describe which parts of phenomenology they use due to 
terms and methods. I also address where their phenomenological approach enriches their studies. 
This is then followed by a conclusion of whether, I believe, they really do what they claim to do, i.e. 
if they succeed in their achievements or not.  

Phenomenology is sometimes accused of being difficult to force and master. Perhaps this is a reason 
why the phenomenological approach has not been more frequently used by researchers in our 
countries within the field of music education. The aim of this essay is therefore to explain and map 
out the phenomenological ideas and methods and to clarify how these has been used within Danish 
and Swedish research in music education.  
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FÖRORD

Det har blivit dags att sätta punkt. Att försöka samla sin kraft och sin ambition till ett avslut. Något 
som på intet sätt är enkelt när man har kastat sig in i en process. Man kan verkligen fråga sig om en 
process någonsin kan avslutas? Nej, det går inte! Det går inte att stoppa de tankar som har fått 
fotfäste i medvetandet och ständigt pockat på uppmärksamhet och vill vidare. En metafor för det jag 
just nu gör är att jag tillfälligt har hoppat av den snurrande fenomenologiska karusellen som har 
sporrat mig, lockat mig, inspirerat mig och häcklat mig i ett års tid. Karusellen fortsätter att åka 
runt, runt, men denna text är ett tillfälligt avbrott i åkturen, ett steg åt sidan.

Ibland har karusellen snurrat för fort. Jag har verkligen fått hålla i mig för att inte åka av i farten. 
Det finns även en hel del tillfällen när man inget hellre vill än att hoppa av och bara gå därifrån. Jag 
har tänkt att karusellen får snurra utan mig. Trots detta har jag suttit kvar. Detta har dock inte 
åstadkommits på egen hand. Ett stort tack ska därför riktas till min familj. Till min man Fredrik som 
många gånger har varit ensamstående med två barn och fru. Stort tack till övrig familj och släkt som 
har ställt upp som barnvakt vilket har gjort skrivandet möjligt. Stort tack ska också riktas till Ralf 
Sandberg för att han ständigt inspirerar till fortsatt arbete och alltid har några upplyftande 
kommentarer på lut. Min handledare Maria Calissendorff ska ha ett stort tack som tålmodigt läst 
texten om och om igen och kommit med goda råd och tips. Till sist icke att förglömma min farfar 
fil. jubeldr. Anders Olerud och min numer framlidne farmor Svea Olerud, som har bistått mig med 
latin och grekiska och hjälpt mig att förstå en hel del filosofiska begrepp som annars hade varit 
käppar i hjulet.

Hägersten i slutet av sommaren 2008.

Susanna Leijonhufvud      
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1. INLEDNING

Denna uppsats har tillkommit som ett led av mitt intresse gällande falsksångsproblematik hos 
sångare. Att inte kunna sjunga rent eller att inte kunna återge en melodi korrekt är ett tämligen 
svårfångat fenomen då det ska studeras. Falsksången gäckar otaliga musiklärare, körledare och 
medkorister. Och viljan att komma till rätta med detta och, om möjligt, avhjälpa problemet helt, står 
högt på mångas önskelista. Inte minst sångarna själva som riskerar att bli utdömda som en-som-
inte-kan-sjunga. För att överhuvudtaget kunna komma till rätta med detta så krävs det en bättre, 
större och djupare förståelse av problemet och hur det ter sig för individen.  

Jag har under mina år som student på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm studerat falsksång både i 
mitt examensarbete2 och i en kandidatuppsats3. Metoderna som har använts har varit stimulated 
recall med falsksjungande respektive intervjuer med välrenommérade dirigenter som har en gedigen 
erfarenhet av hundratals sångare. Jag har trots dessa studier inte kommit fenomenet falsksång nära 
nog. Fenomenologin verkade vara den vetenskapliga anstas som skulle kunna hjälpa mig i detta 
arbete varför det genast fångade mitt intresse så snart jag stötte på denna inriktning. 

Fenomenet med falsksång måste studeras med hjälp av en vetenskaplig ansats som helt och hållet 
utgår från den studerade individens subjektiva varseblivning om henne själv. Fenomenologin gör 
detta. Det är, enligt min mening, ett måste att förstå själva fenomenet och hur det kan erfaras innan 
man börjar tala om pedagogiska incitament. Detta borde vara ett mycket starkt skäl till att använda 
fenomenologin för att komma till insikt om detta fenomen innan det kan utvecklas metodik på den 
musikpedagogiska arenan. 

Låt mig nu illustrera en sånginsats och hur denna kan vetenskapliggöras med hjälp av 
fenomenologin. Vi befinner oss hos Edward Morgan Forster's Where angels fear to tread. Forster 
leder oss in till en italiensk operascen där han beskriver ett antal personer i publiken och deras 
upplevelse av den sånginsats som Lucia di Lammermoor levererar från scenen. 

Lucia began to sing, and there was a moment's silence. She was stout and ugly; but her 
voice was still beutiful, and as she sang the theater murmured like a hive of happy bees. 
All through the coloratura she was accompanied by sighs, and its top note was drowned 
in a shout of universal joy.

So the opera proceeded. The singers drew inspiration from the audience, and the two 
great sextets were rendered not unworthily. Miss Abbott fell into the spirit of the thing. 
She, too, chatted and laughed and applauded and encored, and rejoiced in the existence 
of beauty. As for Philip, he forgot himself as well as his mission. He was not even 
enthusiastic visitor. For he had been in this place always. It was his home.

Harriet, like M. Bovary on a more famous occasion, was trying to follow the plot. 
Occasionally she nudged her compainions, and asked them what had become of Walter 
Scott. She looked round grimly. The audience sounded drunk, and even Caroline, who 
never took a drop, was swaying oddly. Violent waves of excitement, all arising from 
very little, went sweeping round the theater.4

2 Leijonhufvud, Susanna (2005). Är du tondöv om du inte kan sjunga rent? 
3 Leijonhufvud, Susanna (2006). Körledares erfarenheter av dysconsentriker. Intervjuer med Eric Ericson, Karin 

Oldgren och Göran Staxäng. 
4 Utdrag ur Edward Morgan Forster's, Where angels fear to tread, 1905/1985, sid 109-110. Citat från Barrett, 

Margaret S. (2007). Music appreciation: Exploring Similarity and difference. I Bresler, Liora (Ed.) (2007) 
International Handbook of Arts Education, s. 605-620. 
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Lucia framför en sång, en sånginsats som upplevs på många olika sätt hos åhörarna. Trots detta så 
är det, och förblir, samma sånginsats. Går detta att beskriva? Går det att vetenskapliggöra? Kan vi 
nå kunskap om just denna sånginsats på något sätt? Kan denna sånginsats förmås att vila på en solid 
vetenskaplig grund utan att vackla på relativismens brant, dvs. ett antal skilda subjektiva 
upplevelser som inte går att förena till något ett enda, något enhetligt?  Fenomenologin är den 
vetenskap som ger svaret på dessa frågor. Det går att beskriva denna sånginsats. Det går att göra 
vetenskap av just denna sånginsats och alla andra sånginsatser. Kunskapen har inga gränser den kan 
förmås att inkludera alla upplevelser, allt som visar sig för oss i vår värld, alla fenomen. 

Genom att tala om en värld full av fenomen i stället för en värld full av objekt och subjektiva 
upplevelser av dessa, lämpar sig fenomenologin särskilt väl för att studera musik och 
musikpedagogisk aktivitet. Förutom påståendet att allt går att beskriva, har fenomenologin en 
intersubjektiv inställning till vår upplevelse av världen, dvs. en mellanmänsklig subjektivitet. 
Fenomenen är inte helt subjektiva för var och en av oss. Detta förhållningssätt skulle leda till att vår 
värld blev till våra världar dvs. relativa världsuppfattningar skilda från varandras. Så är dock inte 
fallet. Vi delar våra uppfattningar om världen med varandra. Detta är av avgörande betydelse i tex 
all ensembleverksamhet. Alla i ensemblen måste uppleva pulsen på samma sätt. Utan denna 
intersubjektiva uppfattning av puls kommer ensemblen inte att kunna spela ihop, att spela tight. Det 
är totalt avgörande för sångensemblen att ha en gemensam uppfattning om grundtonarten för att 
hålla ton och kunna placera in stämmornas toner på rätt ställe. Musicerande är intersubjektivt på så 
många olika sätt. Men intersubjektiviteten hindrar inte att var och en ändå har sina personliga 
upplevelser av musiken som helhet. Dessa upplevelser kan till viss del komma att betraktas som 
utommusikaliska upplevelser, dvs. associationer till känslor och tankar som ligger utanför 
fenomenet, utanför musiken. 

Ytterligare ett exempel på ett fenomen i vår värld, förutom Lucias sånginsats här ovan, skulle kunna 
vara ett hus. Jag ser ett objekt en bit bort och drar genast slutsatsen att det är ett hus jag ser. Du ser 
samma hus och drar samma slutsats, dvs. det är ett hus som du ser. Du gör detta, men utifrån ditt 
perspektiv. Huset, dvs. fenomenet, är inte bara ditt och mitt perspektiv utan även alla andras 
perspektiv, en oändlig mängd av perspektiv. Det är, i sig självt, totalt genomskinligt!5 För att 
återknyta till citatet från Forster kan ett musikstycke förstås på samma sätt. Jag lyssnar till och 
upplever ett stycke musik ur mitt perspektiv. Du lyssnar och upplever från ditt perspektiv. Om 
musikstycket ska kunna förstås och därmed beskrivas i sin helhet så måste vi ta hänsyn till båda 
dessa perspektiv och fler därtill. Endast efter en total genomlysning av ett oändligt antal perspektiv 
så kan vi hitta fenomenet själv, dess essens. Grundläggande för fenomenologin är alltså att fenomen 
kan ses ur mängder av olika perspektiv (se bild 1). Ju fler perspektiv som anläggs, desto klarare blir 
uppfattningen om fenomenets essens. 

5 Merleau-Ponty, Maurice (1945/1999). Kroppens fenomenologi, s.15. 
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Bild 1. Ett fenomen kan upplevas från många olika perspektiv 

1.1 SYFTE

För att kunna ta till mig fenomenologin på ett sådant sätt att jag kan använda det i studier om 
falsksång så har det varit nödvändigt att fördjupa mig genom att skriva denna uppsats om 
fenomenologi som vetenskap. För att vidare studera hur inriktningen har praktiserats i har jag valt 
att titta på nordisk musikpedagogisk forskning. I årsboken om nordisk musikpedagogisk forskning 
från 2006 finns bland annat artiklar från Cecilia Ferm6, Kirsten Fink-Jensen7 och Sven-Erik 
Holgersen8. Alla dessa tre har använt sig av fenomenologi i sin observationsbaserade forskning på 
barn och ungdomar i musikpedagogiska sammanhang. En naturlig följd av dessa artiklar blev att 
läsa de avhandlingar som dessa tre forskare har arbetat fram. Avhandlingarna är de forsknings-
studier som har åtnjutit mest tid. De är, antagligen, de arbeten som är mest genomarbetade och har 
hållit för granskning hos såväl handledare som opponenter. Avgränsningen till denna uppsats har 
därför blivit avhandlingarna från dessa tre; Cecilia Ferm, 9 Kirsten Fink-Jensen10 och Sven-Erik 
Holgersen11. Syftet med denna uppsats är att klargöra och kartlägga fenomenologins avtryck;  
tankehållning och metod, i dessa tre musikpedagogiska avhandlingar.

1.2 METOD

Studien som ligger till grund för denna uppsats har haft ett tudelat studieupplägg. Undersökningens 
första fas har bestått av att läsa texter om fenomenologin och då främst översatta originaltexter från 
Edmund Husserl och Maurice Merleau-Ponty. Avgränsningen till, i första hand, dessa två personer 
har att göra med att de står som tydliga förgrundsgestalter i de avhandlingar jag studerat. 

Första studiefasen har antagit en hermeneutisk karaktär. Målet har varit att skapa en ny text som 
förklarar och beskriver fenomenologin. Den hermeneutiska metoden har varit att pendla mellan 
helheten och delarna.12 Hela texter såväl som valda stycken har behövt läsas om flera gånger, jag 
6 Ferm, Cecilia (2006).  Life-world-phenomenological ontology and epistemology in relation to music educational 

settings Nordisk musikkpedagogisk forskning årbok 8, s. 91-102.
7 Fink-Jensen, Kirsten (2006). Hermeneutiske perspektiver på musikalsk samhandling, Nordisk musikkpedagogisk 

forskning årbok 8, s. 9-32.
8 Holgersen, Sven-Erik (2006). Den kropslige vending. En fænomenologisk undersøgelse af musikalsk 

intersubjektivitet, Nordisk musikkpedagogisk forskning årbok 8, s. 33-58.
9    Ferm (2004). Öppenhet och medvetenhet. En fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion. 
10 Fink-Jensen (1997). Musikalsk stemthed – et henrykt nu! : temaer og former i børns lytteoplevelser i skolen. 
11      Holgersen (2002). Mening og deltagelse: iagttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning. 
12 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 114-

175. 
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har behövt lämna originaltexterna för att då och då fördjupa mig i delarna, vissa begrepp, för att 
sedan på nytt tillgodogöra mig helheten men då med en djupare förståelse. Jag har dessutom läst en 
del tolkningar av originaltexter så som Jacques Derridas Husserl och geometrins ursprung.13 Men 
framför har jag läst tolkningar från vår svenske, kanske främste kännare av fenomenologi, Jan 
Bengtsson, samt den amerikanske filosofen Herbert Spiegelberg och hans tolkningar av den 
fenomenologiska rörelsen och dess idéer.    

Efter denna hermeneutiska fas har studiet av de musikpedagogiska avhandlingarna inletts. Denna 
andra fas är en kritisk granskning av avhandlingarna med avseende på deras fenomenologiska 
innehåll. Här försöker jag hitta och lyfta fram både explicita och implicita framställningar av det 
fenomenologiska förhållningssättet. Jag granskar även huruvida det fenomenologiska 
förhållningssättet upprätthålls och följs i avhandlingarnas texter. Slutligen har ett metodiskt 
pendlande mellan fas ett och två varit nödvändigt för att alla bitar ska falla på plats.  

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION

Uppsatsen kan sägas bestå av två större delar. Den första delen vilken innefattar kapitlen 2, 3, 4 och 
5 beskiver fenomenologin som sådan. Kapitel 6 och 7 presenterar sedan de tre musikpedagogiska 
avhandlingarna och konsekvenser av det fenomenologiska förhållningssätt forskarna har använt sig 
av.  

Kapitel 2 presenterar fenomenologins framväxt. Jag har valt att beskriva fenomenologins så kallade 
moderna historia från Edmund Husserl, vid förra sekelskiftet i Tyskland, via Martin Heidegger och 
vidare till Maurice Merleau-Ponty som verkade i Frankrike vid mitten av 1900-talet. Det är dessa 
tre som står för de mest centrala begreppen som den musikpedagogiska forskningen har använt sig 
av.  

Kapitel 3 beskriver fenomenologins ontologi och epistemologi helt kortfattat. Här beskrivs de två 
grundbegreppen fenomen och cogitatio som ger fenomenologin dess egenart, dess unicitet bland 
vetenskaperna. Det är fenomenologins ontologi och epistemologi som sedan ligger till grund för 
den fenomenologiska tankehållningen och den fenomenologiska metoden som redogörs för i 
följande kapitel 4 och 5. 
 
Kapitel 4 är en djupare presentation av den fenomenologiska tankehållningen. Husserl själv påpekar 
att fenomenologin är en tankehållning och en metod. Detta kapitel avser att klargöra det 
förstnämnda. Kapitlet presenterar ett antal centrala begrepp som är nödvändiga att förstå och 
bemästra. Begrepp hänger ihop och är många gånger ett resultat av varandra, ett slags 
konstitutionerande. Vissa begrepp kan därför inte plockas ut och användas godtyckligt utan 
konsekvenser.  

Kapitel 5 presenterar fenomenologin som metod. Ordet metod ska här inte främst förstås som ett 
sätt att samla in material eller som ett arbetssätt som styr forskningen för att dess resultat ska få 
validitet. Det är i stället ett sätt att tänka, ett sätt att analysera och att arbeta med sina tankar. 
Fenomenologin blivit närd av matematiken och då i synnerhet geometrin. Detta har för mig varit en 
stor hjälp eftersom jag har studerat dess ämnen på universitetet. Läsaren kommer att bli varse detta 
eftersom jag till en början använder delar av matematiken som förklaringsmodell till 
fenomenologin. Till detta läggs sedan den amerikanske filosofen Herbert Spiegelbergs 

Kjørup, Søren (1996/1999). Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, s. 251-
266. 

13 Derrida, Jacques (1962/1991). Husserl och geometrins ursprung.
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sammanställning av det fenomenologiska tankesättet som en metod vilken förtjänas att refereras till 
när det gäller att åskådliggöra Husserls fenomenologi. Han har bemödat sig med att utkristallisera 
en slags metod, en analytisk tankegång som i dess tillämpning på samma gång åtnjuter 
fenomenologins tankehållning i alla dess avseenden. Förutom denna analysmetod, avslutas kapitlet 
med en kortfattad beskrivning av insamlingsmetoder som kan användas då man samlar empiri för 
fenomenologiska studier.

Kapitel 6 presenterar Fink-Jensens, Holgersens och Ferms avhandlingar. Här belyser jag hur 
fenomenologin har använts i musikpedagogisk forskningspraxis. Jag lyfter fram både det explicita 
och det implicita fenomenologiska förhållningssätt forskarna redogör för.   

Kapitel 7 är konklusionen av fenomenologin som sådan samt avhandlingarnas fenomenologiska 
ansats. Här presenteras de förtjänster som fenomenologin kan berika den musikpedagogiska 
forskningen med följt av en sammanställning av de granskade avhandlingarna med avseende på hur 
väl det fenomenologiska tankesättet har varit en bärande del av forskningen. Kapitlet avslutas med 
några idéer om fortsatt forskning, ett tänkt forskningsupplägg för mitt eget intresseområde 
falsksång.

I slutet av uppsatsen finns förutom sedvanlig litteraturförteckning även ett personregister över alla 
nämnda personer, författare, översättare m.fl. som på något sätt verkar i fenomenologins fotspår i 
denna uppsats. Personregisteret är inte en förteckning över samtliga nämnda personer i uppsatsen. 
Efter detta följer en ordförklaring till alla specifika ord och begrepp som förekommer i uppsatsen 
och som fenomenologin använder sig av. Ordförklaringen och personregistret är sedan följd av ett 
index där man enkelt kan gå in i uppsatsens text och få en fördjupad förståelse för personen eller 
begreppet i sitt sammanhang. 

11



2. FENOMENOLOGINS HISTORISKA UTVECKLING

Fenomenologi kommer av grekiskans phainomenon, det som visar sig, och logos, lära. Termen 
fenomenologi användes av både Johann Heinrich Lambert (1728-1777) och Friedrich Hegel (1770-
1831). Men det var först i början av förra sekelskiftet som matematikern och filosofen Edmund 
Husserl utvecklade idén om den moderna fenomenologin. Husserl, som räknade sig till 
positivisterna, ville skapa en ny vetenskap, ”den enda filosofin”.14 Denna vetenskap skulle kunna 
innefatta all annan vetenskap och dessutom klara av att kritiskt granska sig själv. Fenomenologin är 
sedan dess, en rörelse som kan sägas ta sin början i och med att  Husserl sätter namnet på den 
vetenskapliga kartan. Husserl åstadkommer emellertid ingen handbok i fenomenologi. Han 
utvecklar den ständigt under hela sin livstid. Än i dag är rörelsen högst levande och i ständig 
utveckling. 

Husserl utformade fenomenologin främst som en kritik mot den rådande positivismen. Han menade 
att positivisterna studerade en artificiell värld. En objektifierad värld som alienerade människan från 
henne själv. För att motverka detta menade Husserl att vetenskap måste utgå från människan och 
hennes subjektiva erfarenhet av den värld hon befinner sig i. ”I alla sina utformningar är kunskapen 
en psykisk upplevelse: ett uppfattande subjekts kunskap. [...] Kunskap är väl således bara mänsklig 
kunskap,...”15 Fenomenologin vill gå till sakerna själva ”zu den Sachen selbst” och vara följsam 
mot sakerna. Genom att utgå från människan själv så måste vetenskapen både vända sig mot 
objekten men även mot subjekten – erfarandet av dessa objekt i världen. Husserl accepterar inte 
hermeneutiken som en vetenskap eftersom den bygger på för-förståelse, något som Husserl menar 
att en vetenskap måste göra sig fri ifrån om den vill klara sig från en kritisk granskning utan att falla 
isär. 

Detta kapitel inleds med en kortare beskrivning av humanvetenskaperna hermeneutik och 
positivism för att sedan presentera fenomenologin och slutligen fenomenografin. Fenomenografin 
grundar sig i fenomenologin men har egentligen inte många gemensamma nämnare. Den är inte 
heller en direkt utveckling av fenomenologin, den kan snarare betraktas som en av  många 
förgreningar på det fenomenologiska trädet. Fenomenografin har vuxit fram på svensk mark. Av den 
anledningen förekommer de två inriktningarna fenomenologi och fenomenografi allt för ofta sida 
vid sida i vår musikpedagogiska diskurs vilket motiverar att ta upp denna inriktning. Anledningen 
att jag just tar upp denna vetenskapliga ansats och inga andra, tex Derridas dekonstruktion, är för att 
visa att den inte bör blandas ihop med fenomenologin. Fenomenologi och fenomenografi ligger inte 
så nära varandra som de låter. 

2.1 HUMANVETENSKAP

Synen på världen har varit tudelad ända sedan Platons dagar. Den härskande idealismen tänkte sig 
en objektiv värld, som människan försökte fånga, och en subjektiv värld, dvs. den upplevda världen 
som varje människa har som sin egen. René Descartes såg själva människan i sig på samma sätt. 
Den objektiva, mätbara delen motsvaras av människans kropp och dess handlingar. Den kunde 
studeras och beskrivas helt enligt rådande vetenskapliga normer. Människans själ får då ses som 

14 Husserl, Edmund (1936) Geometrins ursprung, s. 175. I Derrida, Jacques (1962/1991). Husserl och geometrins  
ursprung.  

15 Husserl (1950/1995: 60-61).
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motsvarigheten till den subjektiva världen. I själen finns känslorna, erfarenheterna och 
värderingarna. Descartes menade att människan var den enda levande varelse som hade både kropp 
och själ, resultatet av en slags dualism. Dualismen fick egentligen inte sin efterlängtade fusion 
förrän på mitten av 1900-talet då Merleau-Ponty fastslår att vi är våra kroppar16. Vi erfar världen 
genom våra kroppar. 
Merleau-Pontys föregångare Husserl gör studier av människans subjektiva varseblivningar möjliga 
tack vare fenomenologin. Han menar att objekten inte är några objekt i sig själva, de har ingen 
autonomitet. De är objekt för oss. De visar sig för oss. Vi känner, upplever, tänker och värderar 
objekten. Detta synsätt var i och för sig inget nytt vid 1900-talets början. Redan Kant menar vid 
1700-talets slut, att vi aldrig kan förstå det yttre tingen i sig, utan bara dess uppenbarelse.17

Tingens uppenbarelse, på det sätt som de visar sig för oss, kan tyckas vara något subjektivt för var 
och en, dvs. något unikt för varje människa som finns i denna värld. Men, och här finns en av 
Husserls springande punkter, världen är inte helt och hållet subjektiv. Världen delas av människor 
och vi delar våra erfarenheter av världen med varandra. Husserl ser på detta sätt världen 
intersubjektivt. Genom denna intersubjektivering, dvs. att vi kan studera objekt som har subjektiva, 
gemensamma nämnare hos olika människor, kan vi objektifiera och därmed vetenskapliggöra delar 
av vår värld som inte förut har varit föremål för vetenskap.   

    

Bild 2. Fenomenologin är den tredje vägen inom humanioran

Fenomenologin ska inte ses som en utveckling av hermeneutiken eller positivismen. Inte heller är 
det en sammanslagning av de två inriktningarna. Husserl vill att fenomenologin ska vara den tredje 
och enda vägen. Den skall vara alternativet från den humanistiska hermeneutiken och den 
naturvetenskapliga positivismen. Fenomenologin ska vara den enhetsvetenskap som ska undanröja 
alla tvivel på sann kunskap i människans värld. 

2.1.1 HERMENEUTIK

Hermeneutiken har sina rötter tusentals år tillbaka med ursprunget i bibelns exegetik, dvs. läran om 
hur bibelns texter må tolkas. Hermeneutiken har sedan dess kommit att utvecklas till en 
tolkningslära som tillåter sig att tolka mer än bara texter. Inriktningen vann erkännande som 
vetenskap på 1800-talet.18 

Hermeneutiken utgår från att här kan stå ett men här kan menas något annat. För att kunna förstå 
innebörden av en text och inte bara se vad som där står skrivet så måste den hermeneutiske 
forskaren tolka texten med bakgrund i sin egen sk för-förståelse. För-förståelsen är det 
förtrogenhetskapital som läsaren bär med sig initialt när hon möter sin text för första gången. När 
texten är läst för första gången kommer forskaren att ha uppnått ett djup och en förståelse av texten 

16 Merleau-Ponty (1945/1999).
17 Alvesson & Sköldberg, 96.
18 Hermeneutiken får sitt erkännande i det vetenskapliga rummet på tidigt1800-tal. Det är den tyske teologen, filosofen 

och filologen Friedrich Schleiermacher som står för detta. Schleiermacher följs av hermeneutikerna Wilhelm 
Dilthey, Martin Heidegger och Georg Gardamer.
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som hon inte hade när hon började. Om hon nu återigen läser texten, så kan nya saker uppenbara sig 
i texten som förut har varit dolda. På detta sätt kan meningen med texten växa och fördjupas för var 
gång den läses. Denna läsning kommer att benämnas den hermeneutiske cirkeln. Hermeneutiken är 
därför noga med att forskaren redovisar sin för-förståelse så noggrant som möjligt eftersom denna 
för-förståelse ligger till grund för tolkningsutrymmet och därmed den kunskap som slutligen kan 
sägas bli sprungen ur texten. 

Att personlig för-förståelse skulle ligga till grund för förståelse är något som Husserl vänder sig 
mot. Han menar att kunskapen ska stå fri från personliga förutfattade meningar och fördomar.19 

Fenomenologin vill, till skillnad från hermeneutiken, parentessätta den egna för-förståelsen. En 
vetenskap som bottnar i för-förståelse kan aldrig klara sig från en kritisk vetenskaplig granskning. 

2.1.2 POSITIVISM

Den moderna vetenskapen, och då framförallt naturvetenskapen, började ta form under 
upplysningen. Naturen blev ett begrepp, något som skulle studeras. Det var människan som skulle 
studera denna natur. Konsekvensen av detta blev att människan ansågs stå utanför naturen. 
Positivismen kom att bli den lära som ville inkludera människan i naturen. Människan skulle också 
studeras. Men hur skulle människan kunna studeras på ett vetenskapligt sätt? Jo, precis som man 
studerade naturen i övrigt – genom observation. Inom positivismen studeras människans respons på 
olika typer av stimuli, mänskliga avtryck. 

Positivismen och senare nypositivism eller logisk empirism kom att dominera världen 1920-1960. 
Inriktningarna studerar människan genom observation och gör därmed tolkningar av hennes 
handlingsmönster. T ex kan människans intelligens studeras som ett reaktionsätt, ett slags stimuli – 
respons. Intellektets väsen går däremot inte att komma åt. 

Den positivistiske forskaren frågade inte människan själv hur hon upplevde en situation. Detta 
ansågs bli alltför subjektivt, något som inte passade in i vetenskapliga sammanhang. Vetenskapen 
skulle vara objektiv. Den skulle bygga på obejktiva observationer och logiska resonemang. 
Positivisterna hävdade att forskningen, i sig själv, kunde vara tänkande och intuitiv men dess 
resultat måste vara registrerbara för att få en vetenskaplig status.20 Därmed var positivisternas 
vetenskap om människan fortfarande snärjd i den dualism Descartes tänkte sig trehundra år tidigare, 
dvs. uppdelningen mellan kropp och själ. 

Positivisterna gör humanvetenskapen en tjänst när de börjar inkludera människan i vetenskapen 
över huvud taget. Men positivisterna får hård kritik från flera håll bla Husserl. Husserls kritik består 
i att han menar att vi aldrig kan hitta dessa objektiva fakta utan att först passera vår egen subjektiva 
varseblivning av desamma. Han säger att objekten alltid visar sig för någon. Varseblivningen måste 
därför tjäna som utgångspunkt för det man kallar vetenskap, det vi kan hålla för sant. Även om 
varseblivningen kan tyckas vara subjektiv.    

2.1.3 FENOMENOLOGI

Vad kan då fenomenologin bidra med som hermeneutikerna och positivisterna inte klarar av? 
Husserl är själv bärare av den positivistiska traditionen i början av sin filosofiska karriär. Han 
kritiserar positivismen hårt för att ha alienerat människan från hennes värld. Husserls fenomenologi 

19 Husserl är av judisk börd och man skulle kunna tänka sig att hans fördömandet av hermeneutikens för-förståelse (läs 
fördomar och förutfattade meningar) skulle kunna vara ett näst intill personligt ställningstagande mot den växande 
antisemitismen vid sekelskiftets Tyskland.  

20 Egidius, Henry (1986). Positivism, fenomenologi, hermeneutik: konsekvenser för didaktik och vårdvetenskap, s. 35. 
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tar på sig ansvaret att kunna vetenskapliggöra alla fenomen som finns i vår värld som inte är 
konkreta objekt. Fenomenologin gör det möjligt att få kunskap om bland annat blommors skönhet, 
matematikens tal, moraliska krav, byggnaders funktioner och det gudomliga. Fenomenologin kan 
även vetenskapliggöra mänskliga erfarenheter; sinnliga, emotiva, imaginativa, praktiska, estetiska, 
teoretiska, sexuella, sociala och religiösa.21 Det är av underordnad betydelse huruvida en erfarenhet 
är sann eller falsk. Allt är av betydelse för det fenomen som skall vetenskapliggöras. Husserl talar 
om det naturliga. Han menar att det naturliga innefattar så mycket mer än bara det konkreta. Det 
måste därför vara den naturliga erfarenheten och den naturliga inställningen som utgör människans 
värld.

Husserl är kritisk mot positivismens fysikalism. Husserl insisterar på att en vetenskap som 
inkluderar människan inte kan exkludera tankar, känslor, motiv och annat icke observerbart.22 
Positivismen bortser från detta psykiska som icke vetenskapligt. Den har alltså en dualistisk 
världsuppfattning. Att studera något subjektivt är det samma som att göra vetenskapen relativ och 
därmed inte generell enligt positivismen. Husserl löser positivisternas dilemma med relativistisk 
kunskap, dvs. subjektiva erfarenheter, med fenomenologins intersubjektivitet. 

Kritiken mot hermeneutiken består främst i, som jag tidigare påpekat, att den baserar sig på så 
kallad för-förståelse. För-förståelsen är individuell och därmed relativ. Husserl vill säkra kunskapen 
genom att parentessätta all den för-förståelse som forskaren är präglad av för att komma bort från 
tolkning så långt som möjligt. Han lånar begreppet epoché från det antika Grekland. dvs. ett 
parentessättande om allt man tidigare trott sig veta för att försöka skåda fenomenet utan fördomar 
och förutfattade meningar. Epochén är en del av den transcendentala fenomenologin som Husserl 
utvecklar under sin livstid. Till att börja med var fenomenologin en deskriptiv vetenskap. Ett sätt att 
komma närmare den sanna vetenskapen är att gå från det immanenta till det transcendentala via 
epochén23.  

Hermeneutikerna baserar sig dessutom på tolkning, en slags värdering, som inte håller för strikta 
vetenskapliga bevis. Hermeneutikens källor är sekundärmaterial dvs. texter. Texterna kan sägas vara 
avskärmade från primärkällan. Hermeneutikern studerar ett mänskligt avtryck, precis som 
positivisterna. Fenomenologin avser att studera människan ur ett första-persons-perspektiv. 

Slutligen kan fenomenologin beskrivas så här: Det är bättre att tala om fenomenologier än 
fenomenologi eftersom så många olika inriktningar har uppstått inom denna lära. Gemensamt är 
dock att man inte ska ta någonting för givet.  Det är ”sakerna själva och vår tillgång till dem genom 
erfarenheten”24 som måste få tala.  

2.1.4 FENOMENOGRAFI

Fenomenografi dvs. beskrivning av fenomen är en inriktning som har utvecklats i Göteborg under 
1980-talet av Ference Marton och Shirley Booth. Fenomenografin är en inriktning som springer ur 
fenomenologin. Ändelsen -grafi kommer från grekiskan och betyder beskriva. Fenomenografin 
studerar alltså beskrivningar av fenomen, hur någon uppfattar något. Beskrivningen kan ske i ord 
eller bild.  Till skillnad från fenomenologin så gör inte fenomenografin anspråk på att vara en 
vetenskap. Fenomenografin har vuxit fram ur den pedagogiska myllan. Den studerar inlärning och 
strategier för detsamma25. Det fenomenografin har lånat från fenomenologin är just att vi människor 

21 Bengtsson, Jan (1991). Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900-1968, s. 28. 
22 Egidius, 35.
23 Bengtsson (1991: 29-31). Husserl (1950/1995: 85). 
24 Bengtsson, Jan (2001). Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, s. 26.
25 Marton, Ference & Booth, Shirley (1997). Learning and Awareness.
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uppfattar ett och samma fenomen på många olika vis26. Fenomenografins avsikt är att studera dessa 
skillnader, dessa varianser.

Fenomenografin uppstod som ett resultat av att försöka svara på frågan ”varför vissa var bättre än 
andra” på tex läsförståelse och räkning. Marton och Booth tänkte sig då att resultatet av tex 
läsförståelse är en direkt konsekvens av den strategi eleven har använt för att förstå problemet. 
Denna strategi är, i sin tur, ett resultat av hur eleven har erfarit, uppfattat situationen. Det är här som 
fenomenologin och fenomenografin har sin gemensamma nämnare, dvs. att vi människor uppfattar 
ett fenomen ur olika perspektiv, på olika sätt. Fenomenologin studerar fenomenet medan 
fenomenografin studerar uppfattningarna av fenomenet. Fenomenografin, som numer har utvecklats 
till variationsteori, söker således efter variationer i människors kognitiva uppfattningar. 
Sammanfattningsvis kan skillnaden mellan fenomenologin och fenomenografin åskådliggöras med 
hjälp av tabellen nedan.

Fenomenologi Fenomenografi
egna upplevelser andras upplevelser
filosofi empirisk vetenskap
välutvecklad teoretisk 
förankring

svag teoretisk förankring

väsensanalys* variationsanalys
* Finns oberoende av kontext och person

Tabell 1.  Jämförelse mellan fenomenologi och fenomenografi27  

2.2 DEN FENOMENOLOGISKA RÖRELSEN 
Den fenomenologiska rörelsen som börjar med Edmund Husserl vid förra sekelskiftet har givetvis 
en förhistoria. Termen fenomenologi användes redan mot slutet av 1700-talet men då med en något 
annorlunda betydelse än det som Husserl avser. Denna tidsepok i fenomenologins förhistoria 
företräds främst av Immanuel Kant,  Johann Heinrich Lambert och Friedrich Hegel.  

Immanuel Kant använder begreppet fenomen när han talar om hur tingen uppenbarar sig för oss. 
Han menar att vi aldrig kan förstå tingen i sig, bara det sätt som de uppenbarar sig för oss. Detta 
resonemang följs upp av Husserl  som menar att det är fullt möjligt att förstå tingen i sig och inte 
bara hur de visar sig för oss. Husserls moderna fenomenologi gör detta möjligt i och med cogitatio, 
tanken.

Den tyska filosofen Johann Heinrich Lambert ser fenomenologin som en av fyra huvudinriktningar 
inom filosofin. Lambert talar om ”die Erscheinungen” dvs. ”läran om det som kommer till synes”. 
Lambert skiljer dock mellan ”det sanna” och ”det blotta skenet”28 en uppdelning som Husserl tar 
avstånd ifrån. Lambert efterträds av den tyska filosofen Friedrich Hegel som använder begreppet 

Kroksmark, Tomas (1987). Fenomenografisk didaktik.
26 Marton & Booth, 108.
27 Bengtsson (2005). Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i  

pedgogisk forskning, s. 52.
28 Filosofilexikonet, 316.
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fenomenologi i sitt verk  Phänomenologie des Geistes29 som utkommer 1807. Detta verk är en 
beskrivning av hur anden kommer till medvetande om sig själv genom olika medvetandesteg.30

Trots att de båda begreppen fenomen och fenomenologi har varit i bruk under 1700-talet, är det 
först Husserl som utvecklar fenomenologin till att bli en riktig lära, en vetenskap. Förutom 
filosoferna i fenomenologins hemland Tyskland med Lambert, Hegel, Carl Stumpf, Husserl och 
senare Martin Heidegger som centralfigurer så bör även den franska scenen belysas. Här utvecklas 
fenomenologin av Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty. Det är dessa två som importerar 
fenomenologin till Frankrike efter krigsslutet. Nedan kommer jag att presentera fenomenologerna 
Husserl, Heidegger och Merleau-Ponty lite närmare. Det är främst dessa tre filosofer som haft störst 
inverkan på den musikpedagogiska forskningen jag har studerat. 

2.2.1 EDMUND HUSSERL

Edmund Husserl (1859-1938) var av judisk börd, verksam i Tyskland och Österrike. Han studerade 
inledningsvis matematik och lade fram sin avhandling vid 23 års ålder i Wien. Efter dessa 
matematikstudier vidtog studier i filosofi och därmed utvecklandet av fenomenologin. Trots att 
Husserl helt och hållet gick in på filosofins och humaniorans bana så lämnade han aldrig riktigt 
matematiken bakom sig. Husserls matematiska bakgrund lyser igenom när han skisserar idealbilden 
för hur en filosofisk vetenskap bör fungera.31 En av hans sista texter Die Frage nach dem Ursprung 
der Geometrie als intentional-historisches Problem32 ger fenomenologin en direktkoppling till 
matematikens geometri. 

Då man läser om fenomenologin och om Husserl så är det främst fyra större verk som refereras till. 
Hans mest betydande verk är Logische Untersuchen I-II (1900-1901), Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologichen Philosopheie. Erste Buch (1913), Méditations  
cartésiennes (1931) samt Die Krisis der europäischen Wissenschaften (1936). Förutom dessa större 
verk finns en mängd föreläsningsanteckningar och ett antal böcker. Tillsammans utgör Husserls 
material över förtiotusen sidor. För att undslippa en hotande förstörelse räddas allt detta material 
straxt efter hans död av Herman van Breda till Leuven (Louvain) i Belgien.33 Materialet har, allt 
sedan dess, publicerats i utgåvorna Husserliana. 

Husserls första fenomenologiska fas dvs Logische Untersuchen I-II är av deskriptiv karaktär. 1907 
föreläser han om Fenomenologins idé och har då tagit inriktningen ett steg längre. Han har börjat 
skissa dragen för en transcendental fenomenologi. Det är i och med detta som Husserls 
fenomenologi verkligen utvecklar sin särart. Den transcendentala fenomenologin är ett sätt att 
verkligen höja kunskapen över det egna immanenta erfarandet och medvetandet och lyfta upp det på 
en ”övernivå”, en transcendental nivå, som kan sägas gälla för alla människor. Kunskapen kan 
genom den transcendentala fenomenologisk tankehållning och metod upphöjas till kunskap om 
världen som håller för en kritisk granskning av sig själv. Kunskap går från att vara min kunskap om 
världen till att vara vår kunskap om världen.  

29 Phänomenologie des Geistes är översatt på svenska till: Andens fenomenologi
30 Filosofilexikonet; 156, 211.
31 Derrida, 175-202.,  Husserl (1936/1991: 64) I Derrida. 
32 Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem (1936) är översatt till svenska: 

Geometrins ursprung (1990).
33 ”Efter kriget grundade Herman Leo van Breda Husserl-arkivet vid det katolska universitetet i Leuven i Belgien. 

Detta har sedan dess utvecklats till ett internationellt forskningscentrum för fenomenologisk forskning med 
tyngdpunkt på Husserls filosofi.” Bengtsson (1991: 62). 
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2.2.2 MARTIN HEIDEGGER

Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889-1976) är den av 
Husserls elever som utvecklar fenomenologins begrepp livsvärld  (Lebenswelt). Heidegger visar 
varat-i-världen som en oupplöslig enhet mellan sinnlighet och förnuft. Bindestrecken i begreppet 
visar på denna enhet. Han utkommer med sitt mest betydande verk för fenomenologin Sein und 
Zeit34 1927.

Heidegger är känd för både sin existensfilosofi och sina fenomenologiska bedrifter. Mest känd är 
han kanske ändå för sina insatser i hermeneutiken. Han tvingar bland annat in naturvetenskaplig 
kunskap i den hermeneutiska cirkeln.35 Heidegger översätter dessutom Husserls ”erfarenhet” inför 
fenomenen till hermeneutikernas ”för-förståelse” inför fenomenen. Därmed drar han in 
fenomenologin i hermeneutiken. 

2.2.3 MAURICE MERLEAU-PONTY

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) är den person, tillsammans med Jean-
Paul Sartre som importerar och befäster fenomenologin i Frankrike. Både Sartre och Merleau-Ponty 
har utvecklat fenomenologin vidare, var och en på sitt sätt36. Merleau-Ponty är den som har satt 
djupast spår i den nordiska musikpedagogiska användningen av fenomenologin. Han 
vidareutvecklade fenomenologin från att vara läran om ”det som visar sig” till att bli ”det som visar 
sig för någon”. Denna någon är en människa som inte bara har en kropp utan kan sägas vara en 
kropp. Till skillnad från Husserl som håller medvetandet och tänkandet högst av allt så säger 
Merleau-Ponty att vi måste inkludera kroppen när vi studerar människan och hennes värld.37 

Merleau-Ponty studerar Husserls texter i Berlin vid andra världkrigets slut men återvänder efter kort 
tid till Frankrike där han 1945, ger ut sin första fenomenologiska text Phénoménologie de la 
perception38. Krigets efterdyningar visar sig i både Tyskland och Frankrike som översvämmas av 
krigsskadade individer vilka har förlorat händer och fötter, armar och ben eller blivit blinda av 
granatsplitter. Detta krigsscenario lyser tydligt igenom i Merleau-Pontys text. Han talar om 
fenomenet med fantomlemmar och den viktiga åtskillnaden mellan den verkliga kroppen och den 
upplevda kroppen.39 Antagligen är han så påverkad av alla människor som förut har varit ”normala” 
men under kriget drabbats av diverse krigsskador och på så sätt blivit ”handikappade”. Det skulle 
kunna vara så att hans egna värderingar angående alla dessa människor; hans släktingar, vänner och 
bekanta, gör att han ser dessa personer på ett nytt sätt. Han ser dem inte längre som ”handikappade” 
utan som ”normala” med en upplevd kropp som många gånger skiljer sig från den verkliga kroppen. 
Härigenom drar han möjligen slutsatsen att kroppen är av en sådan avgörande betydelse för 
människan och hennes varat-i-världen. 

Jag skulle våga påstå att fenomenologin sannerligen har nått sitt djup i och med att Merleau-Ponty 
ger människans kropp en status som upphöjer den till att inte längre bara vara ett objekt för 
människans medvetande utan att vara det redskap med vilken människan direkt upplever och erfar 
sin värld. Människan har inte en kropp hon är sin kropp. Detta synsätt får tydliga konsekvenser då 

34 Sein und Zeit översatt till svenska: Varat och tiden 
35 Kjørup, 257. 
36 Bengtsson (1991: 35).
37 Merleau-Ponty menar att vår ”värld” besitter en viss konsistens som är relativt oberoende av erfarna stimuli. Han 

exemplifierar detta med den blinde som lever sitt liv helt oberoende av att han är blind. Han ignorerar sitt handikapp 
och behandlar inte sin värld som en summa av reflexer utan kan i stället använda sig av kraften i sin livspuls och 
behandla livet som en medvetandeakt.  Merleau-Ponty, 29.  

38 Phénoménologie de la perception (1945) översatt till svenska Kroppens fenomenologi (1999).
39 Ibid., 24. 
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vi talar om livsvärlden. Människan finns inte bara i världen som ett objekt, hon bebor världen. Från 
Heideggers varat-i-världen tar Merleau-Ponty fenomenologin till ett varat-till-världen. 

2.3 SAMMANFATTNING AV FENOMENOLOGINS HISTORISKA UTVECKLING

Humanvetenskaperna har inte vunnit vetenskaplig status förrän slutet av 1800-talet. Dualismen från 
Descartes dagar har delvis lagt hinder i vägen för detta. Människans varseblivningar av världen har 
ansetts vara av en sådan subjektiv karaktär att kunskap om detta måste betraktas så relativ att det 
har varit omöjligt att nå en vetenskaplig status. 

Fenomenologin har sina rötter bland tyska filosofer. Fenomenologi, som begrepp, nämns i litteratur 
redan på 1700-talet av bla Kant, Lambert och Hegel. Den sk moderna fenomenologin växte dock 
fram i Tyskland först vid förra sekelskiftet. Edmund Husserl är den fenomenologiska rörelsens 
främsta upphovsman. Rörelsen vidareutvecklas främst av Husserls elev Martin Heidegger. 
Heidegger ger fenomenologin en hermeneutisk dimension förrutom att han utvecklar Husserls 
livsvärldsbegrepp. Efter andra världskrigets slut importerades fenomenologin till Frankrike. Dess 
mest betydelsefulla person är Maurice Merleau-Ponty som vidareutvecklat Heideggers varat-i-
världen till ett varat-till-världen. Detta som ett resultat av att han inkluderade människans kropp i 
hennes väsen.
 
Fenomenologins kritik mot hermeneutiken och positivismen är att ingendera lyckas studera 
människan på ett strikt vetenskapligt sätt i hennes värld. Man menar att positivisterna inte lyckas 
med att vetenskapliggöra människans väsen bara hennes avtryck dvs. beteenden, hennes respons på 
stimuli. Husserls kritik mot hermeneutiken bestod främst i att den inte var att betrakta som 
vetenskap då den byggde på för-förståelse något som tenderar att bli subjektivt och relativt och inte 
går att generalisera till allmän vetenskap. Hermeneutikerna studerar sekundärkällor dvs. texter. 
Dessa är, enligt fenomenologerna, att betrakta som en distansiering från den naturliga, direkta, 
inställningen som människan har till sin värld. Fenomenologin fortsätter att utvecklas, nya begrepp 
skapas, nya inriktningar får fotfäste. Som exempel på detta kan nämnas fenomenografin som 
utvecklats i Göteborg med hjälp av Ference Marton och Shirley Booth. 
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3. FENOMENOLOGINS ONTOLOGI OCH EPISTEMOLOGI

Vad är egentligen fenomenologins ontologi – dess vara? Vad utgör dess unicitet bland andra 
vetenskaper? Vad är det centrala i denna vetenskap, dess väsenbetingade drag? För det första 
handlar det om att beakta allt i människans värld inte bara den ”objektiva” naturen. Att betrakta alla 
dessa objekt i vår värld som fenomen. Det handlar om att bejaka den mänskliga existensen sådan 
som den är med allt vad det innebär av subjektiva upplevelser, osammanhängande tankeyttringar 
och vitt skilda erfarenheter. Fenomenologins epistemologi, läran om kunskapen, står att hämta i 
fenomenologins syn på den människan och hennes tankekraft, cogitatio. Vi når säker kunskap 
genom att utgå från oss själva och att använda vårt cogitatio.  
 
Genom att studera, för människan förekomna fenomen, kommer vi längre och djupare in i den 
mänskliga världen. Inom musiken kan vi därför, med fenomenologins hjälp, studera hur musikens 
inre struktur och inre relationer kommer till uttryck och upplevs av medvetandet.40 Det bör påpekas 
att fenomenologerna inte är intresserade av en slags orsak–verkan, stimuli–respons, som 
positivisterna intresserar sig för. Inte heller intresserar sig fenomenologen för utommusikaliska 
associationer. Man vill bara studera hur fenomenet självt visar sig. Lite förenklat kan man säga att 
fenomenologen intresserar sig för upplevelsen av musik snarare än förståelsen av musik. 

Fenomenologins ontologi är att vara vänd mot sakerna själva och att visa en följsamhet mot sakerna 
själva. Fenomenologins epistemologi skulle jag vilja beskriva som en lära som vilar på, utgår från, 
ett första-persons-perspektiv och sedan bärs upp av två solida pelare, fenomen och cogitatio, tanke: 

Bild 3. Fenomenologins grundpelare41

 
Fenomen Cogitatio

 betraktandet av världen som en 
samling fenomen i stället för en 
samling av objekt och subjektiva 
upplevelser 

  fenomenen i vår värld är inte 
autonoma, de är ett resultat av att de 
visar sin existens för oss

 tanken är en trovärdigare källa till 
kunskap än våra sinnen 

 tanken kan göras till objekt för sig 
själv. Jag kan tänka att jag tänker. Detta 
ger tillgång till en metod att bearbeta 
inte bara sinnesintryck utan även 
tankar och tankestrukturer. 

40 Benestad, Finn (1978/1994). Musik och tanke. Huvudlinjer i musikestetikens historia från antiken till vår egen tid, 
s.341.

41 Detta är helt och hållet min egen bild av fenomenologins ontologi.
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3.1 FENOMEN

Fenomenologin betraktar allt i vår värld som fenomen, det som visar sig. Man passerar därmed den 
antika uppfattningen om att världen är delad mellan en sinnevärld och idévärld. Det enda vi kan 
veta något om, och alltså bilda oss en kunskap om, är det som vi kan erfara42. Något annat kan inte 
finnas för oss. Hur skulle det kunna bevisas? Husserl säger att det bara kan vara fenomen som är 
verkligt givna för oss, den uppfattande, utöver detta sammanhanget av våra upplevelser kan vi 
aldrig komma.43 Idévärlden strandar på sin spekulativa nivå och kan aldrig förmås att anta en 
vetenskaplig skepnad.  

Frågan om huruvida en objektiv värld skulle existera oberoende av den värld som människan 
upplever och erfar avfärdas helt och hållet av Husserl. Husserl menar bara att det bevisligen inte 
kan finnas en verklighet helt autonom utan vårt medvetande. Om så skulle vara fallet hur skulle 
detta i så fall visas eller bevisas? En autonom värld med autonoma fenomen som, för människan, 
står oberoende av den mänskliga erfarenheten av detsamma, skulle bara  bli en förklaringsgrund 
som liknar medeltidens gudsuppfattning, en metafysisk makt.44  

Detta ger konsekvenser framförallt i en disciplin som musikpedagogik. Om man hävdar att musiken 
är autonom, dvs. den kan bara förstås och beskrivas genom musiken själv då kan man inte applicera 
en fenomenologisk ansats på forskningen. Musiken måste alltså förmås att beskrivas av människan, 
den måste ta form i människans medvetande och denna form måste beskrivas ur alla perspektiv och 
i sin fulla komplexitet. Inom konstnärliga discipliner är det alltid en stor svårighet att översätta det 
icke-semantiska till text. Resultatet av att använda fenomenologin som vetenskaplig ansats är att 
fenomenen måste låta sig beskrivas genom att de har fångats av medvetandet genom fenomenets 
intentionalitet. Därmed upphör frågan om fenomenets autonomitet att existera för fenomenologen. 

3.2 COGITATIO

Positivisterna formulerade en vetenskap om människan genom att studera hennes avtryck, dvs. 
hennes respons på stimuli. Husserl avfärdar denna typ av forskning som vetenskaplig eftersom han 
hävdar att sinnena kan förleda oss. Kunskapen blir därför inte trovärdig, inte sann. Hur 
sanningsenlig kan en positivistisk studie av färgnyanser egentligen vara då vissa av de studerande 
kanske har en obekräftad färgblindhet eller starr. Vår kognition kan säga oss något annat om världen 
än hur världen egentligen är. Sinnena är inte alltid att lita på. Vi har dock inget annat val än att 
uppfatta vår värld via våra sinnen. Men denna kognition måste sedan bearbetas av tanken för att 
renas och bli sann. 

Descartes lyckades bevisa människans existens genom att påvisa det absurda med hennes icke- 
existens. Enkelt uttryckt: om jag tvivlar på min egen existens så måste jag existera, vem är det 
annars som tvivlar? Detta tänkande mynnade ut i de bevingade uttrycket: Cogito ergo sum – jag 
tänker alltså är (existerar) jag45. Husserl tar Descartes bevingade uttryck ett steg vidare. Han 
fördjupar cogitatio. Han utvecklar tankeakten till att även gälla för medvetandet själv. Husserls 
största fundering under hans livstid blev ”funderandet över funderandet”.46 Tanken kan vara föremål 
för sig själv. Detta skulle kunna beskrivas som en av fenomenologins mest basala del av dess 
essens. Den  fenomenologiske forskarens stolta flaggskepp är hennes förmåga att tänka hur hon 
42 Husserl (1950/1995: 83-87).
43 Ibid., 60.
44 Bengtsson (2001:30). 
45 Filosofilexikonet, s. 109.
46 ”... wonders of all wonders”  från Spiegelberg, Herbert (1994).  The Phenomenological movement. A historical  

introduction, s. 71.
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tänker. Konsekvenserna av detta är att hon kan redogöra för hur hennes tankar är uppbyggda. Alltså 
hur fenomenet har konstituerat sig i tanken. 

Förutom att vår kognition måste skärskådas av vår tanke så måste även tanken själv sedan 
genomlysas för att säkra kunskapen som sann. Fenomenologin är en vetenskap som respekterar 
funderandet och tänkandet för vad de är utan att avfärda dem som trivialiteter. 

Eftersom tankeakten är helt central inom fenomenologin och tanken i sig är en process så är det 
ofrånkomligt att hävda att fenomenologin är en tankehållning och en metod. Det låter sig inte göras 
att tillämpa en tankehållning utan att samtidigt göra det med hjälp av sitt eget tänkande. På samma 
sätt kan inte en fenomenologisk metod utmynna i en sann fenomenologisk kunskap om inte 
tankehållningen är intakt hållen genom den analytiska metodens process.    

3.3 SAMMANFATTNING AV FENOMENOLOGINS ONTOLOGI OCH EPISTEMOLOGI

Fenomenologin utgår alltid från ett första-persons-perspektiv. Därifrån reser den sig sedan på två 
solida ben. Fenomenen och tankekraften, cogitatio. Att dels se allt i vår värld som fenomen, det som 
visar sig för oss, är av avgörande betydelse. Detta synsätt gör att en eventuell objektiv värld eller 
autonoma fenomen om man så vill inte är berättigade i en vetenskaplig disciplin. Detta vilar på det 
faktum att en objektiv värld inte kan bevisas. Bevisningen som avses är logiken och medvetandets 
förmåga till resonemang. Utan ett vattentätt logiskt resonemang kan inget bevisas, det ligger i 
bevisets natur. Grunden för detta resonemang är medvetandet själv, fenomenologins andra 
ontologiska grundpelare och tillika epistemologiska grund. Människan är utrustad med ett 
medvetande som kan resonera, fantisera, dra slutsatser, generalisera, variera sig självt. Denna del av 
medvetandet, alltså själva tankeförmågan skulle kunna beskrivas som en del av fenomenologins 
ontologi likväl som dess epistemologi. 
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4. FENOMENOLOGISK TANKEHÅLLNING 

Fenomenologin är en tankehållning och en metod.47 Tankehållningen kan närmast beskrivas som ett 
sätt att tänka. Detta tankesätt baserar sig på vissa ontologiska och epistemologiska antagandet som 
redans nämnts i kapitlet ovan. Konsekvenserna av ontologin och epistemologin blir till 
fenomenologins tankehållning, dess sätt att se på världen och att tänka kring den. Här nedan 
kommer jag att presentera de mest centrala begreppen för fenomenologins tankehållning. Till att 
börja med utgår jag ifrån konsekvenserna av fenomenologins ontologi – att världen består av 
fenomen. Jag går in på fenomenets essens, fenomenets existens och fenomenets intentionalitet. 
Därefter följer begreppen; den naturliga inställningen, intersubjektiviteten och epochén. Detta 
avslutas med fenomenologins begrepp; livsvärld och den levda kroppen. 

4.1 FENOMENETS ESSENS 
Vad är egentligen ett fenomen, det som visar sig? Vad skiljer ett fenomen från ett objekt? Objektet 
finns och visar sig för oss genom sin existens. Det kan inget annat. Men objektet bryr sig inte om 
hur vi uppfattar dess existens, på vilket sätt det visar sig för oss. Människan är dömd till att varsebli 
sin omgivning, sin värld. Vi kan bara uppfatta hur objekten visar sig för oss, dvs. fenomenen, vi kan 
aldrig uppfatta objektet i sig. Så även om objektet skulle ha sin egen autonomitet så kan vi aldrig 
komma åt den. Genom att använda sig av begreppet fenomen sammanlänkas tudelningen mellan 
den objektiva och den subjektiva världen. 

Fenomenet kan alltså bara visa sig genom dess existens. Vi varseblir således fenomenet via dess 
existens. Denna varseblivning kan vara hur variationsrik som helst. Ingen form av människans 
varseblivning av fenomenets existens avfärdas som falsk eller osann. Upplevelsen av fenomenet 
kan skilja sig åt beroende på vilket perspektiv i tid och rum som man anlägger på fenomenet. 
Varseblivningen av fenomenets existens kan dessutom skilja sig åt beroende på vilka 
appresenterade48 erfarenheter vi bär med oss när vi erfar fenomenet. Fenomenets variation i 
existens måste vi ta hänsyn till när vi försöker förstå och bilda oss en uppfattning om fenomenet.   

Att hitta essensen hos ett fenomen är inte att betrakta som att skrapa av fenomenen in på dess bara 
ben eller att skinflå det.49 Husserl själv använder gärna ordet arkeologi för fenomenologin.50 Denna 
vetenskap kan således liknas vid arkelogens borste som försiktigt borstar bort och avlägsnar 
omgivande jordlager och smuts för att kunna betrakta det arkeologiska föremålet oskadat och 
tydligt när det hittats i marken. Arkeologen borstar försiktigt och omsorgsfullt, inte våldsamt, i 
rädsla att borsta bort och avlägsna för mycket från det, kanske mycket sköra föremålet, som för 
första gången på kanske årtusenden åter skådar dagens ljus.51 Man måste borsta runt hela föremålet, 
från alla perspektiv, för att inte riskera att rycka upp det från dess rötter.52  Fenomenologen visar lika 
stor respekt för sitt fenomen som arkeologen gör inför sin nyfunna fynd. Essensen erhålls allt 
eftersom med största varsamhet, ödmjukhet, nyfikenhet och tålamod. 

47 Husserl (1950/1995: 63).
48 ap- är prefix från latin och betyder till 
49 Spiegelberg, 680.
50 Ibid., 76.
51 Ibid., 681. 
52 Ibid. 
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Fenomenets essens blir, genom den fenomenologiska reduktionen, avklätt och avskalat men 
samtidigt rikt och kärnfullt. Fenomenologen måste vara observant på att inte simplifiera essensen av 
fenomenet. Ett gott exempel på ett väsens essens är skissen. Skissen kan på sätt och vis vara 
tydligare än den detaljerade bilden. 

Skiss, inte i betydelsen något ofärdigt utan snarare det enkla, avskalat onödiga detaljer; 
det som inte säger för mycket; den renade snarare än den rena formen – framför allt den 
rena linjen. Kanske det som antyder, öppnar sig för upptäckt, snarare än det som 
”beskriver exakt som det är”.53

Skissen kan ibland bättre beskriva något än beskrivningen som försöker uttrycka det hela så exakt 
som möjligt. Idealet är att beskrivningens innehåll ska ”tala för sig själv”. Detta gäller även 
fenomenets essens. Beskrivningen ska tala för sig själv utan att något behöver tilläggas. 

4.2 EXISTENSEN OCH INTENTIONALITETEN

Husserl är elev till den österrikiske filosofen Franz Brentano54. Brentano guidar Husserl in i den 
medeltida katolska filosofin och dess syn på medvetandet. Här anser man att medvetandet har 
intentionalitet. Intentionaliteten är medvetandets riktning mot det en människa för tillfället ser, hör, 
fantiserar eller drömmer om. Filosofin, som Brentano presenterar, använder begreppet 
intentionalitet när medvetandet riktar sig mot världen utanför oss själva och när medvetandet riktar 
sig mot oss själva, mot sig självt55. Det är det senare som Husserl tar fasta på. Genom att 
medvetandet ska förmås att granska sig själv så kan vi vara säkra på att skapa en säker kunskap. 
Intentionaliteten ska riktas mot sig självt. Genom detta förfarande så uppfyller vetenskapen en slags 
vetenskapskritik riktad mot sig själv. Här ser Husserl stora vinster gentemot hermeneutiken som han 
anser förblindas av den egna för-förståelsen.  

När vi uppfattar ett fenomens existens är det alltså vår intentionalitet som uppfattar existensen. Om 
vi saknar intentionalitet så kommer vi inte att uppfatta existensen. I ett musikstycke, en total klang, 
kan man lätt missa upplevelsen av något om man inte gjorts uppmärksam på vid ett tidigare tillfälle. 
Här får språket en avgörande betydelse. Fenomenologin menar att språket är en nödvändighet för 
medvetandet. ”Att namnge ett föremål innebär för det vetenskapliga tänkandet att få det att 
existera”.56  

Husserl är ute efter en vetenskap som är strikt hållen och utgår från människan 
själv och hennes medvetande. Medvetandet är intentionalt. Det riktar sig mot 
något. Mot ett fenomen. Vi kan ha flera uppfattningar om ett fenomen, dessa 
kallar Husserl för noema. Den intentionella akten, i vilken vi riktar vårt 
medvetande, det sätt som vi varseblir våra noem kallas noesis. Dessa noem utgör 
tillsammans den livsvärld som vi upplever med vårt medvetande. Livsvärlden 
blir i sin tur avgörande för hur en människas noesis, vårt medvetande, uppfattar 
ett fenomen dvs. de noem som, i sin tur, konstituerar fenomenet. På så sätt blir 
hela vår livsvärld en konstitution av medvetandets intentionalitet och de noem 
som medvetandet erfar. Bild 4 kan både ses som en hare och en anka.57 När 
fenomenologen gör empiriska studier måste hon försöka förstå livsvärlden. Hon 

53 Molander, Bengt (1995). Mellan konst och vetenskap: att ge verkligheten form och innehåll, s.113-138. I Molander, 
Bengt (red.) Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning, s.113).

54 Haglund, Dick A. R.(1989). Husserl och den fenomenologiska filosofin, s. 9-32. Inledning till Husserl (1950/1989), 
s.17. 

55 Ibid., s.14 ff.
56 Merleau-Ponty, 151.  
57 Bilden och resonemanget är hämtat från Carlshamre, Staffan. Fenomenologi – en pedagogisk översikt.
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Bild 4. En ankhare?



måste beakta att i de studerades livsvärldar kanske det bara finns harar. Ingen har kanske någonsin 
sett en anka. Så ingen kommer att associera, rikta sig, till detta överhuvudtaget. 

4.3 DET INTUITIVA – DEN NATURLIGA INSTÄLLNINGEN

Husserls kritik mot positivismen bestod främst i att positivisterna hade gjort människan främmande 
för sin egen värld. Positivisternas värld blev en konstgjord värld som inte hade mycket gemensamt 
med den värld som vi lever i och som vi tar för givet, helt naturligt. Vi förhåller oss till och förstår 
vår värld på ett naturligt och okomplicerat vis. Det är denna naturliga inställning som all mänsklig 
kunskap måste bygga på. Om vetenskapen inte utgår från en intuitiv och spontan inställning så får 
inte vetenskapen ordentligt fotfäste i verkligheten. Ingen metod i världen kan sedan rädda det 
vetenskapliga försöket från att ha skiljts åt från människan redan från begynnelsen. 

Den naturliga inställningen hämtar Husserl från Kant. Kant säger att: ”Naturen är inte verkligheten 
såsom den nödvändigtvis måste vara i sig utan så som den framträder för oss när vi erfar den. Det är 
denna 'värld' som vi måste förutsätta som förståelig. Denna förutsättning kan varken förnuftet eller 
vetenskapen ge någon grund för. Här krävs en upplevelse av det sköna.”58 Vetenskapen måste utgå 
från människans erfarenheter. Den måste silas genom henne för att få en vetenskaplig status i 
hennes egen värld. 

Vad har erfarandet och därmed erfarenheten med upplevelsen att göra? Jo, jag ser att isen på 
vattenpölen är kall även om jag inte känner på den. Jag varseblir inte bara husens fasader utan även 
att husen har våningar, rum, tak och bakgård även om jag inte ser allt detta på samma gång. När jag 
hör ljudet av en spårvagn hör jag att spårvagnen ser ut som en spårvagn. Detta erfarande kommer 
till oss helt naturligt och utan en medveten tankekraft. Husserl talar om dessa erfarenheter som 
appresenterade erfarenheter dvs. de som inte direkt erfars utan har erfarits tidigare. De 
appresenterade erfarenheterna medpresenteras för medvetandet samtidigt med det som är 
omedelbart givet helt naturligt.59 

Ingen upplevelse, av hur fenomenet har visat sig, får avfärdas som osann. Låt mig för ett ögonblick 
backa tillbaka till resonemanget om cogitatio och exemplet med färgblindhet. Resultatet av en 
positivistisk studie av färgnyanser kommer att bli förvrängd då den obekräftade färgblinde deltar i 
studien. En fenomenologisk studie av samma färgnyans inkluderar den färgblindes upplevelse och 
bearbetar sedan upplevelsen med cogitatio för att komma fram till färgnyansens egentliga vara, dess 
essens. Alla upplevelser av fenomenet måste finnas med i den fenomenologiska beskrivningen av 
fenomenet. Detta är nödvändigt, ja rent fundamentalt. Fenomenologen bemödar sig med att fånga 
det direkta, det omedelbara, det intuitiva av upplevelsen. Upplevelsen måste förbli oreflekterad! ”Så 
snart vi reflekterar, hamnar vi emellertid i förvillelser och förvirring” säger Husserl.60 Alla 
beskrivningar och begrepp som springer ur denna intuitiva och sedermera deskriptiva fas av 
fenomenologin måste ställas mot varandra; abstraheras, generaliseras och nyanseras för att slutligen 
kunna reduceras och transcenderas till ett derivat av essens. 

4.4 INTERSUBJEKTIVITET 
Humanvetenskapens stora problem med att studera människan är att hon är och förblir subjektiv. 
Detta gör att vetenskapen om människan tenderar att bli relativ och uppnår därför aldrig 
vetenskaplig status hos de traditionella vetenskaperna. Husserl menar att trots att fenomenen visar 
58 Seip, Ingebjørg (1995). Vetenskapens estetiska dimension, s.23-32. I Molander (1995), s. 24.
59 Bengtsson (2001: 29).
60 Husserl (1950/1995: 61).
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sig för oss och uppfattas på ett subjektivt sätt så delar vi uppfattningarna om fenomenen, om 
världen, med alla andra människor som är förbundna med oss i vår värld. Människor är ”oupplösligt 
förbundna”61 i den värld som är vår egen men som delas av alla62 och trots att vi kan varsebli ett 
fenomen ur vitt skilda perspektiv är det, och förblir, samma fenomen. 

Ett bra exempel från musikens värld är ensemblen där musikerna är djupt eniga om de fenomen de 
står inför och tillsammans skapar. 

Når flere spiller musik sammen, vil de alltid være rettet mod deres eget og hinandens 
individuelle musikalske udtryk såvel som gruppens samlede musikalske udtryk. Det er 
endvidere muligt samtidigt at forholde sig til mulige fremtrædelser af musikken, der ikke 
er realiseret. Det indebærer en åben indstilling, hvor man både hører, hvordan musikken 
fremtræder ”for mig” og ”for den Anden”. Man kan forestille sig og foregribe, hvordan 
man vil reagere, hvis de andre musikere lægger op til et bestemt udtryk, dvs. man kan 
trække på en åben intersubjektivitet.63

Om människan hela tiden skulle erfara sin värld på ett alldeles eget sätt, helt subjektivt, skulle all 
humanistisk vetenskap bli relativ, icke generell och därmed oanvändbar i andra sammanhang är just 
det specifikt studerade. Detta har varit ett grundproblem för humanioran under lång tid. Genom att 
se tillvaron på ett intersubjektivt sätt så kan vi skapa en generaliserad kunskap om människan och 
hennes varseblivning av världen. Denna intersubjektiva inställning är särskilt vikigt när människor 
studeras som kan sägas ha en avvikande världsuppfattning så som psykotiska människor. Mönster 
av sjukdomen kan ses som beteenden som avviker från den gemensamma världen. Fenomenologin 
har, tack vare sin intersubjektiva inställning till människans värld, fått fotfäste inom stora delar av 
vårdvetenskapen.64   

Den amerikanske utvecklingspsykologen Daniel Stern utnyttjar denna intersubjektivitets-princip då 
han talar om språkutveckling och begreppsbildning hos det lilla barnet65. Ett känt exempel som han 
använder är barnet och dess första varseblivning av taklampan. Fenomenet lampa visar sig för 
barnet. Barnet pekar på lampan, mamman svarar med att också hon, peka på lampan och säga ordet 
”lampa”. Barnet kommer på så sätt att koppla ordet lampa med fenomenet lampa trots att barnet ser 
lampan ur sitt perspektiv och mamman ser den ur sitt. Stern menar att här finns en skillnad mellan 
människan och exempelvis hunden. Hunden kommer inte att titta på lampan för att vi pekar på den, 
han kommer istället att titta på handen som pekar. Hunden uppfattar således inte perspektivet 
naturligt på samma sätt som människan gör.66 Stern talar även om begreppet intoning mellan 
människor, bla spädbarnet och hennes mor. De tonar in varandra och får på så sätt en ömsesidig 
förståelse av världen. Dessa idéer är direkt skördade från fenomenologins intersubjektivitet. 

Vi delar världen med varandra, det finns en intersubjektivitet mellan oss människor. Denna 
intersubjektivitet är en förutsättning för den livsvärld vi lever i och delar med varandra. Men vi 
upplever inte bara vår livsvärld med hjälp av våra sinnen och vårt medvetande, nej, vi erfar världen 
med våra kroppar.  

61 Derrida, 181.
62 Här gör faktiskt Husserl uttryckligen ett undantag för ”barn och avvikande”, Ibid.
63 Holgersen (2006:43-44).
64 Nilstun, Tore; Lundqvist, Anita & Löfmark, Rurik (2007). Vetenskapsteori i medicin och klink. 
65 Wedel-Brandt, Birte (1999), s. 335-364. Daniel Sterns teori om utveckling. I Tiger, Katarina (red.) 

Utvecklingspsykologiska teorier.
66 Wedel-Brandt (1999: 353).
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4.5 EPOCHÉ

Begreppet epoché härstammar från de antika skeptikerna  som använder begreppet för att hålla 
tillbaka eller suspendera sitt omdöme, undvika att uttala sig om det man inte helt säkert vet. Husserl 
använder epochébegreppet för att beteckna ett beslut om att hålla tillbaka sin intellektuella och 
perceptiva tro på de erfarna sakernas existens och endast undersöka de med avseende på deras 
omedelbart givna och fenomenella innehåll.67 Detta går vanligtvis under benämningen att 
parentessätta.68 

Epochésättningen handlar inte om att gå tillbaka till någon slags nollnivå. I stället gäller det att noga 
examinera alla sina förutfattade meningar om fenomenet. Man måste, med tankekraft och fantasi, 
anstränga sig och försöka tänka bort allt som omger fenomenet, dess omgivning, dess kulturella 
kontext och skåda fenomenet i sig självt. Om det då fortfarande existerar i sig självt så kan man dra 
slutsatsen att fenomenet finns, att säker kunskap har uppnåtts. 

4.6 LIVSVÄRLDEN

Begreppet livsvärld är, enligt den fenomenologiske forskaren Jan Bengtsson, först använt av George 
Simmel i Die Religion  utgiven 1912.69 Här ska begreppet livsvärld förstås som ett exempel på 
religionens självständiga värld som inte behöver konkurrera till sinnevärlden. Husserls Lebenswelt 
nämns för första gången i ett manuskript från 1916 men det etableras inte förrän tjugo år senare i 
verket Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.70 Här 
får begreppet Lebenswelt en annan betydelse än hos Simmel. Husserls livsvärld kan synonymt 
likställas med ”den naturliga inställningens värld”.

Livsvärlden, hos Husserl, utgör själva utgångspunkten för det projekt som syftar till att ”hitta en 
absolut säker grund för all vetenskaplig kunskapsbildning”.71 Husserls livsvärld är ett resultat av 
konstitutionen av medvetandet. Tankeakter är ordnade i hierarkiska system där viss kunskap föregås 
av annan, mer fundamental kunskap. Tex är den egna existensen en förutsättning för det egna 
medvetandet och således all kunskap som detta medvetande, i sin tur, konstituerar. Utan vår existens 
kan inte vår kunskap existera. Merleau-Ponty säger att: ”det finns ingen inre människa, människan 
är till världen, det är i världen som hon känner sig själv” och han fortsätter längre fram: ”Världen är 
där före all analys”.72 Jan Bengtsson kommenterar Merleau-Ponty så här: ”en skeptiker kan tvivla på 
världens existens men själva hans tvivel förutsätter det som han vill åstadkomma med det. En 
förutsättning för hans tvivel är nämligen världens existens, ty annars vore det meningslöst att tvivla 
på den. Vi kan således aldrig undslippa världen”.73

4.7 DEN LEVDA KROPPEN

Maurice Merleau-Ponty tillför fenomenologin ytterligare en dimension då han uppmärksammar den 
mänskliga kroppen som en ofrånkomlig del av människan själv. Det är inte så enkelt som att bara se 
kroppen som ett objekt vilken människan kan varsebli. Nej, vi lever genom vår kropp. Vi blir 
medvetna om världen genom vår kropp. Merleau-Ponty poängterar att människan inte är ”ett psyke 
67 Översättaren Jan Bengtssons kommentar till Husserls text i Husserl (1950/1995).  
68 Begreppet epoché översätts till svenska som parentessättning, på engelska till bracketing och på tyska 

Einklammerung. 
69 Bengtsson (2005: 10).
70 Ibid.
71 Ibid., 16.
72 Bengtsson (2001: 69). Referens till Merleau-Pontys  Phenomenologie de la perception sid. IV.
73 Ibid., 69. 
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förenat med en organism”,74 utan snarare ett fenomen ”som ömsom tillåter sig att vara kroppslig, 
ömsom strävar efter personliga handlingar”.75 Detta är en pendlande rörelse fram och tillbaka hos 
människans existens, i handlingen. Handlingen bli på så sätt central för den levda kroppen. Den 
biologiska existensen blir till en personlig existens.76  ”Själen och kroppens enhet beseglas inte av 
ett godtyckligt beslut mellan två yttre termer, det ena objekt och det andra subjekt. Den fullbordas 
varje ögonblick i existensens rörelse.”77 Förutom att förena kropp och själ, medvetande, i den levda 
kroppen så ser även Merleau-Ponty vår kropp som en nödvändighet i betraktandet av vår värld. Han 
säger att: 

Kroppen är varat-till-världens förmedlare – att ha en kropp innebär för en levande varelse 
att ansluta sig till en bestämd omvärld, att smälta samman med vissa förehavanden och 
oavbrutet engagera sig i dem [...] ...ty om det är sant att jag blir medveten om min kropp 
genom världen, att den i mitten av världen är det icke percipierande mål som alla föremål 
är vända mot, så är det av samma anledning sant att min kropp är världens axel: jag vet 
att föremålen har flera sidor därför att jag kan gå runt omkring dem, och i detta anseende 
blir jag medveten om världen med hjälp av min kropp.78

Perspektiven på ett fenomen är ett resultat av var jag befinner mig med min kropp. Kroppens 
position i rummet är, i sin tur, ett resultat över hur rummet är beskaffat. Mitt perspektiv blir således 
en slutprodukt av rummet som min kropp befinner sig i. Björner Torsson uttrycker det så här: 

...också människors kroppar svarvar sig rum i en tänkt eller verklig massa. Och mina egna 
avsikter och förväntningar möts av den intentionalitet som finns inbyggd i varje rumsligt 
sammanhang, i platsens karaktär. Rummet formar det individuella handlandet och deltar i 
den kulturella interaktionen. Det inbjuder oss att stanna, det styr våra steg, föreslår sätt att 
gå, föra kroppen, kropparnas måttfullhet. Det till och med stämmer samtalens tonfall med 
klanglådans proportioner, ljusarten, väggarnas färger och artikulation. [...] Rummet har 
själv liv: förtrolighet eller oro, mångstämmighet eller koncentration. Kanske: varje rum 
har en ande. Att osynliga nätverk av rörelselinjer finns där är säkert – axlar, läplatser, 
tyngdpunkter i en djungel av prepositioner. Men också: rum ställs mot rum, 
monumentalitet mot intimitet, livlighet mot vila, det publika mot det privata. Skiljelinjer 
och revir upprättas. – Och övergångszoner mellan dessa. Inramning, storlek och form hos 
entrésammanhang, portar och dörrar spelar en stor roll för det intryck en byggnad ger – av 
tyngd, slutenhet eller lätthet, omtanke.79

Vår levda kropp och rummet där vår levda kropp befinner sig är alltså av avgörande betydelse för 
vilka perspektiv som vi kan förväntas få på fenomenet. I detta rum finns många gånger även andra 
människor som vi måste ta hänsyn till. Vi måste ta hänsyn till den interaktion som utspelas oss 
emellan för att se vilka perspektiv som är möjliga att anlägga på fenomenet. Tanken med den levda 
kroppen som Merleau-Ponty inför i fenomenologin är en handlande kropp, en kropp som lever och 
verkar. En kropp som varseblir världen och är en del av världen. Om min kropp är en del av världen 
och även den andres kropp är en del av världen så måste vi bli och förbli en del av varandra. 
Bengtsson refererar till Merleau-Ponty som uttrycker det så här i Phénoménologie de la perception: 
 

Runt omkring den andre bildas ett handlingsfält, som liksom suger till sig min värld. 
Såtillvida är världen inte min, den är inte närvarande för mig, utan för den handlande 
andra människan. Hon har sitt eget perspektiv, sin egen aspekt på världen. I stället för att 
reduceras till min syn på världen överskrider den andre min värld. Den andre utgör 
därmed en fortsättning av min egen till-världen-varo. Allmänt formulerat utgör vi alla en 

74 Merleau-Ponty (1945/1999: 39).  
75 Ibid.
76 Ibid., 35. 
77 Merleau-Ponty,  40. 
78 Ibid., 32.
79 Torsson, Björner (1995). Rummets språk och språkets rum, s. 33-41. I Molander, 39.
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oändlig och öppen fortsättning på varandra.80

I en fenomenologisk studie måste alltså hänsyn tagas till både rummets beskaffenhet och såväl som 
till de andra som finns i samma rum. Dessa andra inkluderar naturligtvis även forskaren själv och 
hennes inverkan med sin existens för de perspektiv som är möjliga för de studerades att anlägga.
 
Det finns otaliga exempel på hur den levda kroppen är ofrånkomlig för oss när vi erfar världen 
omkring oss, vår livsvärld. Redan det lilla barnet skaffar sig erfarenhet och medvetenhet om sin 
livsvärld med hjälp av sin kropp genom sin kroppsliga i-världen-varo. Hon skaffar sig kännedom 
om ett föremål, ett fenomen, genom att hålla i det, känna på det, bekräfta dess existens genom att 
smaka på den, knacka med den, kasta den osv. Inkluderande av den levda kroppen gör att begreppet 
fenomen går från att vara ”det som visar sig” till ”det som visar sig för någon”. 

4.8 SAMMANFATTNING AV DEN FENOMENOLOGISKA TANKEHÅLLNINGEN

Den fenomenologiska tankehållningen är en följd och en utveckling av dess ontologi och 
epistemologi. Fundamentala essenser i fenomenologin får sina praktiska konsekvenser i synen på 
människan, människans värld och kunskapen om världen. All kunskap måste utgå från oss själva 
och vår egen existens. Resultatet av detta är att fenomenologin utgår från ett första-persons-
perspektiv och en naturlig inställning till världen. Att se allt i vår värld som fenomen i stället för 
objekt ger i förlängningen att dessa fenomen måste visa sig för någon för att bli berättigad i sin 
existens. Människan måste uppfatta fenomenets existens. Detta kan hon göra med hjälp av sin 
intentionalitet som är riktat mot fenomenet. Trots att vi kan uppleva olika perspektiv på fenomenen, 
dvs. subjektiva erfarenheter så är det och förblir samma fenomen som vi upplever. Fenomenet har 
en essens. Denna essens går att komma åt om vi tvättar bort våra förutfattade meningar och 
fördomar om fenomenets kontext, vi parentessätter allt vi tidigare trott oss veta om fenomenet och 
skådar det så som det verkligen är. 

80 Bengtsson (2001: 86). Refererar och översätter från Merleau-Pontys Phénoménologie de la perception, 406. 
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5. FENOMENOLOGISK METOD

Husserl påpekar att fenomenologin är en tankehållning och en metod. Det går inte att separera de 
två från varandra. I och med att tanken i sig är en process som kan sättas igång och som sedan kan 
löpa iväg måste det, per automatik, bli tal om en metod när man avser att försöka skärskåda denna 
tankeprocess. Ordvalet metod kan tyckas olyckligt eftersom det för tankarna med sig till att handla 
om insamlandet av material eller om en metod som ska styra forskningen och så är icke fallet. 

I detta kapitel kommer jag först att visa på de direkta metodiska kopplingarna som fenomenologin 
har hämtat från matematiken. Genom att ta ett klassiskt geometriskt fenomen, triangeln, kommer 
jag att visa hur likt den fenomenologiska metoden blir den som har används inom matematiken 
sedan antikens dagar. Kapitlet presenterar sedan Herbert Spiegelbergs sjustegsmetod. Denna metod 
är en sammanställning av de olika tankehållningarna och metodiska steg som Husserl presenterar 
och som hela den fenomenologiska rörelsen kan enas kring. Slutligen presenterar jag metoder i 
bemärkelsen insamlande av material. Här presenteras först ett avsnitt om introspektion och sedan ett 
avsnitt om etnometodologi.   

5.1 MATEMATIKEN SOM FÖREBILD

Matematiken har alltid varit en, på många sätt, eftersträvansvärd vetenskap. Den vilar på en solid 
teoretisk grund. Matematiska bevis uppvisar en otvivelaktig sanning81. Husserl, som från början är 
matematiker, kan givetvis inte släppa denna disciplins metodiska resonemang för att derivera fram 
sanningar och sann kunskap.82 Eftersom jag själv har en bakgrund i matematikstudier, har jag inte 
kunnat undgå att se de tydliga spår som denna disciplin har givit Husserls fenomenologi. För att 
förstå fenomenologins tankehållning och metod tog jag hjälp av en enkel geometrisk figur, triangeln 
och försökte applicera fenomenologins tankehållning på denna figur. Det visade sig inte alls vara 
särskilt svårt eftersom det är ett klassiskt tillvägagångssätt inom matematikens euklidiska geometri. 

Medvetandet och tanken är en trovärdigare källa till kunskap än 
vad sinnena är inom fenomenologin. Denna fundamentala 
inställning kan tyckas vara direkt importerad från  matematikens 
geometri. Inom geometrin är det allmänt vedertaget att inte tro på 
det man först kan tyckas varsebli. Istället ska logiskt resonemang 
användas för att säkerställa vad som erfarits. Kunskapen kan 
bearbetas abstrakt dvs. analyseras, kategoriseras, generaliseras och 
sorteras med hjälp av medvetandet utan att ha en motsvarighet i det 
konkreta. Det tredje och kanske förnämsta i matematiken är det 
faktum att matematikens symbolspråk saknar förankring i tid och 
rum. Den låter sig vara tillgänglig för människor i alla tider och 
alla kulturer. ”Som Pythagoras sats existerar hela geometrin endast 
en gång, oavsett hur ofta och i vilket språk den än må uttryckas”.83 

81 Matematiken är exempel på en vetenskap som inte är real utan ideal. Innehåll, förhållanden och lagar kan därför 
vara otvivelaktiga. Se även Husserl (1950/1995: 58).

82 Husserl (1936/1991: 64) I Derrida. 
83 Derrida, 179. 
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5.1.1 EXEMPLET TRIANGELN 
Vi är alla präglade av vad vi hittills har erfarit som kunskap. Vår kunskap om den geometriska 
världen är att den är fyrkantig. Rummets tre vinkar är alla räta. (Detta kallas för det Euklidiska 
rummet). Vi har en viss uppfattning om hur ett rät linje ser ut, hur det räta planet är beskaffat osv. 
Detta gäller även en triangel. Vi vet hur en triangel ser ut. Vi känner spontant igen den när vi ser 
den. Den har tre hörn som är förbundna med raka, eller som en matematiker säger, räta linjer. Det 
finns olika typer av trianglar, de kan se ut på olika sätt. De kan vara spetsiga, trubbiga, likbenta, 
liksidiga eller rätvinkliga, men de är fortfarande trianglar allihop. En rätvinklig triangel, för att ta ett 
specialexempel, har en rät vinkel. Den totala vinkelsumman är 180º eller totalt två räta vinklar. 
Detta är ett måste för att triangeln ska kunna ritas på den plana ytan i det Euklidiska rummet. Men 
hur blir det om rummet inte är euklidiskt sk icke-euklidisk geometri? Om rummet är krökt? Ett 
krökt rum som vi känner till mycket väl är vår klotrunda planet. Följ nu med på en kortare resa: 

Ett flygplan startar på nordpolen och flyger 10 000 km rakt söder ut 
för att, vid ekvatorn, gira åt öster (dvs. 90º). Farkosten tillryggalägger 
nu en exakt lika lång sträcka som innan för att sedan göra en sista gir 
(dvs. 90º) rakt norrut igen för att flyga tillbaka till nordpolen. 
Farkosten har nu flugit en rutt som kan beskrivas som en triangel, till 
och med en liksidig triangel men också en rätvinklig triangel där alla 
vinklar är räta! Så triangelns totala vinkelsumma är tre räta vinklar. 
Man måste komma ihåg att flygplanet hela tiden åker exakt rakt fram i 
ett och samma plan. Men med ett annat perspektiv, ett perspektiv 
utifrån, ovanför, så ser vi att flygplanet har flugit likt en krökt triangel 
i ett krökt rum.

Andra krökta rum kan erbjuda andra typer av trianglar där den totala vinkelsumman inte alls är 180° 
som vi är vana vid. När världen vidgades till att inte längre bara gälla vår jordyta, vilket alltid kan 
sägas vara lokalt euklidisk, utan även innefatta hela universum så utvecklades den geometriska 
läran till sk icke-euklidisk geometri. All geometri baseras på definitioner, axiom och postulat vilket 
alla senare antaganden, all vidare kunskap, bygger på. Ett slags konstituerande. Tanken måste 
således vara fri från alla tidigare fördomar om hur rummet är beskaffat och hur figurerna ter sig i 
detta rum för att förutsättningslöst kunna skåda den figur som avses. 

Bild 7 visar hur en triangel ritas i icke-euklidisk geometri. Det enda 
man kan sluta sig till är att det är en triangel man ser. Hur denna 
triangel ser ut är dock inte självklart! I denna figur vet man inte med 
säkerhet om linjerna är räta. Det är inte heller självklart hur stora 
triangelns vinklar är och således inte heller triangelns totala 
vinkelsumma. Allt detta måste bevisas med hjälp av axiom och 
postulat för att fastställa hur triangeln egentligen ser ut och därmed få 
vetskap om att rummet i det här fallet är krökt. 
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Bild 7. Så ritas en triangel i 
alla möjliga rum

Bild 6. En krökt triangel på 
en sfärisk yta



5.2 SPIEGELBERGS SAMMANSTÄLLDA SJUSTEGSMETOD

Herbert Spiegelberg är en amerikansk filosof som har givit stora bidrag till fenomenologin under 
slutet av 1900-talet. Bla har han lyckas sammanställa fenomenologins tankehållning till en metodisk 
sjustegstrappa, en metod som, bland andra, Christer Bjurwill delvis har översatt till svenska. 
Bjurwill lånar ett exempel från Spiegelberg; fenomenet kraft varpå jag försökte läsa och förstå hela 
texten med bakgrund i fenomenet triangel och för djupare förståelse en översättning fenomenet 
kraft (som Bjurwill hämtar från boxning) till kraft i musiken84. I följande beskrivning kommer jag 
alltså att exemplifiera med både fenomenet triangel och fenomenet kraft i bemärkelsen upplevd i 
musik.  

I vår strävan efter att grundlägga en säker vetenskap måste vi fråga oss var vi ska börja? Husserl 
säger att vi ska vända oss mot sakerna själva. Men vi ska inte bara vända oss mot objektet utan även 
mot subjektet. Detta kallar han för transcendental subjektivitet.85 Det är här Spiegelbergs metod 
skördar stor framgång. Denna metodiska stege hjälper oss och gör det något enklare för oss att 
skärskåda vår egen tanke, vår transcendentala subjektivitet. 

Vi behöver hjälp att fria vårt medvetande från för-förståelse. Det innebär inte, som jag tidigare 
nämnt, att gå till en slags absolut nollpunkt då vi inte ens har språket och logiken att luta oss mot. 
Nej, istället innebär det att man ska försöka eliminera för-förståelse och tankar som inte har blivit 
omsorgsfullt examinerade av tänkandet självt. ”it is not freedom from all presuppositions – merely 
freedom from fenomenologically unclarified, unverified and unverifirable presuppositions”.86 

De metodiska stegen är utformade så att ett steg förutsätter ett tidigare men behöver inte vara en 
direkt följd av detsamma.87 Det bör återigen påpekas att fenomenologins huvudsyfte är att vända sig 
mot sakerna och vara följsam mot dessa. Ingen metod får därför ta över och skymma sikten för 
fenomenet. Man bör dessutom komma ihåg att Spiegelbergs sammanställda metoden är en 
filosofisk metod och inte nödvändigtvis en empirisk metod.88 De sju stegen är:

I. Upplevelsen av fenomenet Upplevelse

a)   Den intuitiva upplevelsen

b)   Analysera upplevelsen

c)   Beskrivning av upplevelsen

II. Utforska fenomenets generella essens Abstraktion

III. Uppfattandet av nödvändiga förhållningar mellan essenser Generalisering

IV. Utforska olika sätt på vilket fenomenet kan framträda Nyansering

V. Utforska konstitutionen av fenomenen i medvetandet Konstitution

VI. Parentessätt tron på fenomenets existens Reduktion

VII. Tolka innebörden av fenomenet Tolkning
Tabell 2. Den fenomenologiska metoden sammanställd av Herbert Spiegelberg89 (min översättning).

84 Delvis är detta exempel på kraft hämtat från Benestad (1994: 343) som beskriver  Schenker och Halms 
fenomenologiska beskrivningar av kraften i musikens toner som livskraftiga, att de visar en vilja, en strävan, en 
tendens och en energi.

85 Spiegelberg, 77.
86 Ibid.
87 Ibid., 679.
88 Bengtsson (2005:30). 
89 Spiegelberg.
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Det bör kanske påpekas att det sjunde steget inte delas av alla fenomenologer, allra minst Husserl 
själv. Fenomenologin, enligt Husserl, ska  inte på något sätt tolkas. Fenomenologins uppgift är att 
skåda sakerna själva, så rent som det bara går, utan tolkning. Bjurwill skriver att fenomenologen 
”...vill komma fram till saken. Det som lägger hinder i vägen är skenet.”90 Skenet är tolkningsbart. 
Fenomenologen vill avtäcka saken från skenet dvs hitta fram till fenomenet essens utan tolkning. 

Eftersom att tankehållning och metod i praktiken är samma sak, kan man påstå att genom att 
tillämpa Spiegelbergs sjustegsmetod så tillämpar man även den fenomenologiska tankehållningen. 
Här nedan kommer jag nu att beskriva dessa steg och samtidigt återkoppla till exemplet ovan med 
triangeln. Jag exemplifierar dessutom med fenomenet kraft i musik. Bjurwill presenterar de sju 
stegen i form av ett Husserlskt hus91. Jag lånar denna liknelse då jag presenterar Spiegelbergs 
metod. 

5.2.1 UPPLEVELSEN AV  FENOMENET 
När du går in i det fenomenologiska huset går du upp för förstutrappens tre steg. Den intuitiva 
observationen, analysen och beskrivningen. Här ska fenomenet varseblivas på ett direkt och intuitivt 
sätt. Detta första, direkta erfarandet av ett fenomen måste vara intuitivt. ”Så snart vi reflekterar, 
hamnar vi emellertid i förvillelser och förvirring”.92 

Observation, analys och beskrivning kan också beskrivas som erfarenhet, tanke och språk. Där 
språk betyder ”i egna ord”.93 Beskrivningen kan låta sig göras genom negation, metaforer eller 
skildringar.94 Forskaren kan beskriva fenomenet i form av ”Det är inte som...” eller ”det liknar....”, 
”det är som....”.

Här bör klargöras att erfarenheten både kan vara den egna erfarenheten och den inkännande 
erfarenheten dvs. en erfarenhet som ligger utanför oss själva och som vi kan ta till oss genom 
deltagande observation eller samtal. 

Vad gäller exemplet med triangeln här ovan så innebär detta första steg att jag varseblir triangeln, 
jag känner igen triangeln (tack vare tidigare erfarenhet) och jag beskriver, namnger fenomenet 
triangel. I musikaliska sammanhang kan jag alltså både studera min egen upplevelse av kraft i 
musiken som jag hör men även försöka att leva mig in i tex musikernas upplevelse av kraft. 

5.2.2 ABSTRAKTION  – VÄSENSKÅDANDE

Vi lämnar den konkreta erfarenheten och går upp en nivå, upp till abstraktionen. Till det första 
våningsplanet leder en magnifik trappa med mycket påkostade räcken och vacker 
heltäckningsmatta. Det är storslaget och högtidligt att gå upp en våning. Detta våningsplan är 
Husserls paradvåning. Här ska fenomenet abstraheras och konfigureras.  

På detta första våningsplan ska man svara på frågan om vad som är mest centralt eller typiskt för 
fenomenet, vad utgör dess egenhet, dess väsen. Man måste lämna den konkreta erfarenheten och 
med tankens hjälp anta ett abstrakt förhållningssätt till fenomenet. Man försöker, med fantasins 
hjälp, att variera intentionaliteten dvs. riktadheten mot fenomenet, tills man kommer till en punkt 
när det inte går att variera mera,95 dvs. om man inte ser fenomenet konkret framför sig måste man 
90 Bjurwill, Christer (1994). Fenomenologi,  34.
91 Bjurwill, 6 ff. 
92 Husserl (1936/1991: 61) i Derrida.
93 Bjurwill, 87.
94 Ferm (2004: 105). 
95 Filosofilexikonet, 244.
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föreställa sig fenomenet i tanken tex genom att helt enkelt blunda. Hur ser då fenomenet ut i min 
tanke? Vad är det centrala för detta fenomen? Denna abstraktion är detsamma som att utforska 
fenomenet generella essens. I exemplet med triangeln frågar man sig: jag har varseblivit en triangel 
hur ser den egentligen ut i min tanke, i min fantasi. Rent konkret innebär detta att fenomenet, som 
man kanske bara har fått en skymt av, kan förmås att framträda i olika ljus, på olika avstånd och 
olika perspektiv. Detta kan vår fantasi göra åt oss. Hela verksamheten på denna våning är därför ett 
tankeexperiment. 

Vad gäller fenomenet kraft i musiken skulle man kunna svara på frågorna: ”Vänta nu lite... vad var 
det jag upplevde?”, ”Hur upplevdes kraften i musiken?”. Beskrivande termer kan användas så som 
”timing”, det finns en upplevelse av kraft som har en tidsmässig aspekt. En annan term skulle kunna 
vara ”placing”. Det kan upplevas som en kraft i musiken när musikern sätter an en ”blue note” som 
ger en speciell förhållning till resten av klangen eller som upplöser sig till en annan ton. Ytterligare 
ett begrepp skulle kunna vara ”flow”. Musiken känns kraftig, inte att förväxla med att de spelar 
starkt, när musikerna har flyt. Alla dessa begrepp hjälper alltså till att beskriva olika perspektiv vi 
kan ha på fenomenet kraft. 

Man försöker, med hjälp av sin tanke, hitta det universella i det partikulära. Det partikulära tjänar 
som exempel på det universella.96 På sätt och vis kan man hävda att: genom att hitta den generella 
essensen skissar man upp ett idealfall. Skissen visar inte det exakta, individuella fenomenet, utan 
det generella mellan just detta specifika fenomen och ett annat eller flera andra likadana fenomen. 
Spiegelberg tar upp exemplet med färgen röd. Det går inte att påstå att man ser varianter av rött, 
nyanser av rött dvs. det partikulära om man inte samtidigt erkänner det universella dvs. rött.97

5.2.3 GENERALISERING

Detta plan är en etagevåning till paradvåningen en trappa ner. Här generaliserar man själva 
generaliseringen. Husserl talar om Wesenszusammenhänge dvs. att uppfatta nödvändiga  relationer 
mellan essenser.98 Om man på det förra planet gjorde en abstraktion av fenomenet så försöker man 
här göra en abstraktion av abstraktionen. 

I musiken skulle man kunna generalisera upplevelsen av kraft för musiker från olika genre, musiker 
på olika nivåer eller till att gälla även lyssnare dvs. icke utövare. Kan vi kanske generalisera kraft 
till något som gäller både för idrott, musik kanske dans, fysik och andra områden. Generaliseringen 
innebär alltså att hitta konvergenser, överensstämmelser, med andra fenomen, hitta det som är 
gemensamt. I beskrivningen kan vi nu använda ordföljer som ; ”det är nödvändigt att”, ”det är 
naturligt”.99   

På denna etagevåning, genom detta metodiska tankesteg kommer man fram till nödvändiga, 
essentiella, entiteter. Det finns här två typer av släktskap/relationer:

i. släktskap inom en essens
ii. släktskap mellan flera essenser

Släktskap inom en essens innebär alltså att man tänker ut vilka komponenter som är nödvändiga för 
denna essens och vilka som inte är det. Här lyfter faktiskt Spiegelberg exemplet med en triangel. 
Han ställer frågan huruvida tre sidor och tre hörn verkligen är nödvändiga för att beskriva just en 
96 Spiegelberg, 697. 
97 Ibid., 698. 
98 Ibid., 699. 
99 Ibid. 
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triangel? Frågor måste ställas som: Kan en triangel utan någon av dessa element fortfarande 
betraktas som en triangel eller är det då en annan typ av figur?

För att gör detta kan man ta hjälp av två olika tankesätt: 

i. Tänk dig fenomenet utan en viss komponent. Är det fortfarande det aktuella fenomenet? 
ii. Byt ut en komponent mot någon annan. Är det fortfarande det aktuella fenomenet?100

Ett exempel på när en komponent byts ut mot en annan är tex då vinkelsumman i en triangel i ett 
plant euklidiskt rum överstiger summan av två räta vinklar. Om den totala vinkelsumman trots allt 
är tre räta vinklar kan inte triangeln befinna sig i ett euklidiskt rum, den måste befinna sig på en 
sfärisk yta.101 Eller så är figuren ingen triangel. Här kan fantasin verkligen behöva anstränga sig till 
sina yttersta gränser.

Släktskap mellan flera essenser innebär att en essens hålls konstant medan de andra essenserna 
varieras. Tex färg och utbredning av färg. Kan man tänka sig en färg utan utbredning eller en 
utbredning utan färg? Dessa två essenser kan bara separeras från varandra artificiellt. Färgen och 
dess utbredning verkar tillsammans, de har en ”essential relationships of essence”.102 Samtidigt är 
det så att vi måste ha en a priori erfarenhet av både färg och utbredning annars skulle vi inte kunna 
dra denna slutsats.103 

5.2.4 NYANSERING

Nu går vi upp ännu en trappa i den fenomenologiska huset. Här är en helt egen våning utan att se 
ned till generaliseringen och abstraktionen nedanför. Det behövs inte längre för nu vet vi hur 
fenomenet ser ut. Nu vill vi se fenomenet ur så många olika synvinklar som möjligt. Fenomenet 
visar sig alltid för oss ur en synvinkel. Vi vill nu försöka se det ur alla synvinklar som finns. Vi vill 
se alla nyanser av hur det kan framträda. Ett exempel på detta får vara den med Husserl samtida 
konsten kubism. 

På denna våning frågar man sig: på hur många sätt kan fenomenet visa sig och fortfarande vara just 
det fenomenet? Det är inte bara en fråga om ”what appeares [...] also of the way in which things 
appear”.104 I mitt exempel med kraften i musiken kanske nyanserna skulle kunna bestå i skillnaden 
mellan olika kadenser och bedrägliga kadenser, eller hur en blue not upplevs i en blues mot hur den 
upplevs i en klassisk aria eller någon annan genre. Om den förra nivån har handlat om att se 
konvergensen hos olika fenomen så handlar det här om att se divergensen. 

Man kan skilja på tre olika sätt på vilket ett fenomen kan framträda för oss105: 

i. Tänk dig fenomenet en kub. Vi kan aldrig se kuben i dess helhet på en och samma gång, det 
är alltid några sidor dolda för oss. Trots detta så kan vi verka säkra på att det är just en kub 
vi ser och inte tex fyra sammanhängande plana ytor i varierande vinklingar. Vi anar hela 
kuben eftersom ytornas placering gör hela figuren till en kub. Det är en ren nödvändighet att 
vi uppfattar fenomenet på så sätt. Husserl talar om appresenterade erfarenheter.

ii. Perspektivet på fenomenet kan vara förskjutet eller deformerat. Tex en färgnyans kan skifta 
100 Spiegelberg, 700. 
101 Ibid. 
102 Ibid., 702. 
103 Ibid. 
104 Ibid., 703. 
105 Ibid., 704.
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beroende på den belysning som finns. Konstnären utnyttjar detta när han målar olika 
färgnyanser som alla ska vara samma färg men ur olika perspektiv tex en skugga. 

iii. Hur klart vi kan se fenomenet. Tex om man ser fenomenet genom en dimma. Dimman är 
inte en del av fenomenet men kommer att påverka det sätt vilket vi erfar fenomenet på.   

5.2.5 KONSTITUTION

Vi går upp ännu en trappa. Här ska medvetandet uppnå en slags självinsikt. Medvetandet ska göras 
medveten om sig själv. Hur har jag tänkt? Det handlar alltså om en slags redovisning av hur mitt 
tankeexperiment har gått till. Hur har jag bildat begrepp? Vad är underordnat / överordnat? Denna 
nivå kan på sätt och vis jämföras med en byggnadsställning eller innehållsförteckningen i en bok. 
Det kan också liknas vid en karta. Vissa medvetandeakter förutsätter andra mer fundamentala 
medvetandeakter. Tex ”katten är svart” kan inte förstås om man inte har erfarenhet av ”katt”. Detta 
är konstituerandet av tanken. Vad föreligger vad? Tänk hur du tänker och redovisa detta.

Tänkandet själv görs till objekt för tanken. Denna typ av konstitutionerande i våra hjärnor sker helt 
spontant och passivt men det åsidosätter inte möjligheten till ett aktivt konstituerande eller ett 
medvetandegörande av ett konstituerande som redan har skett. I fallet med triangeln så faller 
matematikern tillbaka på Euklides Elementa. Här är axiomen, postulaten och satserna ordnade på ett 
sådant sätt att de logiskt bygger upp tankeprocessen, dvs. hur man har tänkt, hur man måste tänka 
för att komma fram till just det man kommit fram till. ”Punkten” måste vara konstituerat i 
medvetandet före ”avståndet mellan två punkter”. Man skulle kunna säga att konstitutionen är ett 
resultat av hur fenomenet först har konstruerats i mitt medvetande för att sedan de-konstrueras. De-
konstruktionen innehåller på så sätt nycklarna till en rekonstruktion av fenomenet. Konstruktion – 
de-konstruktion –  rekonstruktion.

5.2.6 REDUKTION

På detta våningsplan, penthouse, top floor, det översta i det fenomenologiska huset, ska fenomenet 
nu framträda så rent och klart som det över huvudtaget är möjligt. All min gamla för-förståelse och 
alla mina gamla åsikter ska tvättas bort. Här använder sig Husserl av den grekiska termen epoché106 

vanligtvis översatt till parentessättning. Genom epochén ska det transcendentala107 självet förmås att 
framträda. 
Det är denna reduktion av fenomenet som är Husserls förnämsta idé även om den kommer in i hans 
fenomenologi tämligen sent. Reduktionen är en slags kontrollmekanism av de tidigare kreativa 
stegen, en slags självkritik som gör denna vetenskap till sann vetenskap. Trots att detta är Husserls 
flaggskepp som kanske borde komma redan i början av denna sammanfattande fenomenologiska 
metodstege så ligger den näst sist. Spiegelberg försvarar detta med att alla fenomenologer inte är 
eniga om detta steg och reduktionens möjlighet har ifrågasatts av många. Hur kan självet utforska 
sig själv? Husserl själv har också gjort en hel del lysande analyser i Logische Untersuchungen utan 
att använda sig av denna reduktion.108  Han lyckades inte heller formulera reduktionen på ett sådant 
sätt som tillfredställde honom själv. 

106 Husserl använder det grekiska ordet epoché för att ”hålla tillbaka vår intellektuella och perceptiva tro på de erfarna 
sakernas existens och endast undersöka dem med avseende på deras omedelbara givna och fenomenella innehåll”. 
(Husserl (1936/1991: 67) I Derrida.

107 Transcendental – betyder överskridande. Ett ”överjag” finns här i åtanke. Motsatsen till transcendentalt är immanent. 
Via det transcendentala jaget så uppnås en slags obektivitet ur det intesubjektiva erfarandet.  

108 Spiegelberg, 708. 
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The underlying idea of this metaphor is that we are to detach the phenomena of our 
everyday experience from the context of our naive or natural living, while preserving 
their contents as fully and as purely as possible. The actual procedure of this detachment 
consists in suspending judgment as to the existence or non-existence of this content. 
This by no means implies that we deny or even doubt its existence to the extent of 
writing it off...109 

Vi ska alltså befria oss från konventioner som snärjer oss i våra vardagsbetraktelser. Triangeln 
måste slutligen frigöras från sitt euklidiska rum för att fritt få sväva i alla tänkbara rum och 
fortfarande behålla de egenskaper som gör fenomenet till en triangel och inget annat än just en 
triangel. Vår kraft i musiken måste få frigöras från alla konventioner. Vad är kraften i musiken utan 
att vi är bundna till genre eller historisk och kulturell kontext. Vad är ren kraft? Reduktionen vill 
frigöra kraften från musiken i musiken! Den måste få verka oberoende av vem som upplever den 
och när. Den finns och den upplevs. Reduktionen får oss att skåda kraften sådan som den är bortsett 
från allt vi tycker den borde vara bunden till.

5.2.7 TOLKNING

Detta är den numera inredda vindsvåningen – den hermeneutiska våningen. På denna nivå kan man 
tolka det reducerade fenomenet. Finns det dolda budskap, avsikter hos fenomenet som inte visar sig 
direkt? Detta våningsplan är subjektivt till sin karaktär och det är, enligt Spiegelberg, högst 
osannolikt om Husserl överhuvudtaget ville kännas vid detta våningsplan. ”It is only with 
considerable hesitation that I introduce the possibility of a final step in the phenomenological 
procedure”.110 Denna råvind har blivit inredd av hans efterföljare, de hermeneutiska 
fenomenologerna. Att tolka dolda meningar måste bli en nödvändighet i vissa fall. Hur ska ironi och 
koder betraktas? Hur ska trolleri betraktas? Hur ska denna dikt av Gunnar Eklöf betraktas?

Det är till tystnaden du skall lyssna
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner
tystnaden i retoriken
eller i det så kallade formellt fulländade
Detta är ett sökande efter ett meningslöst 
i det meningsfulla
och omvänt
Och alla vad jag så konstfullt söker dikta
är kontrastvis någonting konstlöst
och hela fyllnaden tom
Vad jag har skrivit
är skrivet mellan raderna111

Hur ska jag kunna följa uppmaningen att läsa mellan raderna om jag inte läst denna uppmaning i 
raderna? Vad är egentligen fenomenet i denna dikt, diktens väsen?

Att tolka fenomenet är ett steg som introduceras av Heidegger och appliceras av både Sartre och 
Merleau-Ponty. Heidegger är den filosof som tar fenomenologin in i det hermeneutiska rummet. 
Argumentet är att  ”Hence the interpreter must go beyond what is directly given. [...] he has to use 
the given as a clue for meanings which are not given, or at least not explicity given”.112 Denna nivå 
är skapad med avsikt att försöka få lager hos fenomenet att framträda som inte har varit uppenbart 
klara. Dvs. dolda budskap, vad som står skrivet mellan raderna.  

109 Spiegelberg, 709. 
110 Ibid., 712. 
111 Gunnar Eklöfs dikt Poetrik citerad från Molander (1995: 115). 
112 Spiegelberg; 712-713.
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5.2.8 SAMMANSTÄLLNING AV SPIEGELBERGS FENOMENOLOGISKA METOD OCH DET MATEMATISKA EXEMPLET 
TRIANGEL

Då jag, till en början, läste Bjurwills tolkning av Spiegelberg och försökte förstå dessa steg så kom 
mina tankar osökt att glida in på geometri och fenomenet triangel. Här nedan följer nu en kortfattad 
beskrivning av hur jag på klassiskt geometrisk väg kan resonera mig fram till att en figuren jag ser 
är just en triangel och inget annat än en triangel. Vänsterspalten anger vilket fenomenologiska 
begrepp som kan häftas vid det matematiska resonemanget.   

Fenomenologiskt 
begrepp

Frågan jag ställer mig... Svaret som jag tänker fram...

1. Upplevelse Vad är det jag ser? En triangel!

2. Abstraktion Hur vet jag att det är en triangel och 
ingen fyrkant eller cirkel? Vad är det 
som gör det till en triangel?

Den är trekantig!

3. Generalisering Hur ser en triangel egentligen ut? Den består av tre punkter, hörn, som 
är sammanbundna med linjer, 
sträckor!

4. Nyansering Hur kan en triangel se ut? Vilka 
former av trianglar finns det?

Spetsiga-, trubbiga-, rätvinkliga-,  
likbenta-, liksidiga-, gyllene 
trianglar...!

5. Konstitution Vad är det i triangelns form som gör 
den till en triangel, just en triangel 
och ingenting annat än en triangel? 

Jag spaltar upp vilka definitioner, 
axiom och postulat ur Euklides 
Elementa113 som jag bygger mitt 
antagande på. 

Första def.: En punkt kan inte delas. 

Första postulatet: Mellan två 
punkter kan en sträcka dras 

osv.

6. Reduktion Vad i fenomenet triangel är det som 
gäller för alla rum?  (dvs. inte bara 
de rum som jag redan känner till. 
Jag sätter allt jag tidigare trott inom 
parentes!)

Jag får alltså inte låsa mig till det 
euklidiska rummet jag måste 
försöka frikoppla mitt medvetande 
från det jag tidigare trott mig veta. 
Jag måste alltså försöka tänka mig 
alla slags rum dvs. icke-euklidisk 
geometri.

Tabell 3. Mitt exempel med triangeln kopplat till Spiegelbergs sex första steg 

På samma sätt som jag har försökt att resonera här ovan med hjälp av en geometrisk figur, 
fenomenet triangel, kan man resonera inom fenomenologin med alla fenomen i vår värld. 

113 Euklides Elementa. Översatt av P. R. Bråkenhielm, 1844. [www dokument] Projket Runeberg. 
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5.3 INTROSPEKTION ETT FÖRSTA-PERSONS-PERSPEKTIV

Introspektion är en metod för att studera sig själv och sin egen varseblivning, sitt eget tänkande. 
Fenomenologin är en vetenskaplig inriktning som mycket väl kan baseras på just introspektion. Jag 
som forskare behöver alltså inte gå till någon annan källa än mig själv och hur jag upplever 
fenomenen i världen runt i kring mig. Med hjälp av en fenomenologisk tankehållning och metod 
kommer jag sedan att finna en transcendental, ren kunskap. Sekundära källor, så som andra personer 
eller texter dvs. avtryck från andra personer är, enligt Husserl, att gå ett steg för långt. Texter är 
bearbetade i sin förmedling och kan ha fjärmat sig från sitt ursprung.114 

Genom att se varje människa, inklusive mig själv, som en deltagare i den intersubjektiva världen 
och genom att alltid förhålla mig till den intuitiva, direkta oreflekterade varseblivningen, kan jag 
formulera vetenskap på strikt fenomenologiska grunder helt utan inblandning av någon annan källa. 
Jag skulle alltså med hjälp av en introspektion kunna komma fram till vad musik är, eller vad är 
musikalitet, eller som i mitt eget intresseområde; ”Vad är falsksång?”, ”Vad är ”ren” sång?”. 
Spiegelbergs sjustegsmetod här ovan är ett utmärkt exempel på ett tankemässigt förfarande som en 
introspektion kan använda sig av för att studera ett fenomen på ett fenomenologiskt sätt. 

5.4 ANDRAS PERSPEKTIV

Ibland kan det vara så att man själv inte har tillgång till alla de perspektiv man önskar ha på 
fenomenet. Då tvingas den fenomenologiske forskaren att ta till sekundärkällor dvs. tredje-person. 
Att hitta det intuitiva och oreflekterade perspektivet från en annan person kan vara väl så svårt. Att 
få studerade personer att inte känna sig studerade är en konst i sig. I fenomenologiska studier är det 
därför en stor, om inte nödvändig, fördel att forska på människor man har en naturlig koppling till. 
Det kan röra sig om forskaren och tillika läraren som kan bedriva fenomenologiska studier på sina 
elever. Detta kallas i forskningssammanhang för den deltagande privilegierade forskaren, dvs. 
forskaren som väl känner sitt sammanhang och sina studieobjekt, som har en naturlig inställning till 
situationen och personerna. Att studera tredje-person låter sig göras med hjälp av observation eller 
intervju men dessa måste ske på ett fenomenologiskt hållbart sätt.

5.4.1 ETNOMETODOLOGI

Att bygga sina studier på observation är mycket vanligt inom vetenskapen. Men till skillnad från 
positivisterna är den fenomenologiske forskaren inkluderad i sin studiesituation. Hon står inte 
utanför sin studie och blickar in, inte heller kan studien bli oberoende av det faktum att den 
studeras. En nödvändighet med det fenomenologiska synsättet blir då att forskaren måste vara en 
naturlig del av miljön. Hon måste leva sig in och leva med i en studiesituationen. Denna typ av 
metod kan hämtas från etnologiska studier. Att beskriva en studie gjord bland människor, där 
forskaren lever sig in i situationen kallas för etnometodologisk metod.115  

Genom att vi kan studera människors förgivettagande i olika situationer kan vi få kunskap om deras 
verklighetsförståelse. Men hur kan förgivettaganden blottläggas? Det går inte alltid att be 
människor att berätta om det, självklarheter låter sig inte reflekteras om. Självklarheter kan belysas 
genom att ta hjälp från etnometodologin där man utsätter förgivettagandet för olika typer av prov 
och prövningar. Man kan provocera, byta ut något, ta bort något eller liknande för att se om deras 
beteenden ändras eller kvarstår.116

114 Bengtsson (2005:45).   
115 Ibid. 
116 Ibid., 50. 

39



5.4.2 SAMTALET

Den etnometodologiska observationen kan kompletteras med någon form av intervju, alltså ett 
forum där de studerade får tillfälle att uttrycka sig ur sitt perspektiv och klä det i ord. Om man tar 
hänsyn till Merleau-Pontys begrepp livsvärld och den levda kroppen, innebär det att forskaren inte 
behöver leva sig in i människors inre liv genom empati. Att världen är social innebär att den är 
delad mellan oss människor.117 När medlet är kommunikation och interaktion har den andres 
beteende en konkret och upplevd mening för mig. Samtalet blir att föredra i stället för intervjun. Det 
naturliga samtalet i den naturliga miljön att föredra framför samtalet i kanske en exklusiv miljö eller 
intervjun i den naturliga miljön.118 Resultatet blir att fenomenologin blir ett slags här-och-nu-
studium när det naturliga och intuitiva skall rankas högst. 

5.5 SAMMANFATTNING AV FENOMENOLOGISK METOD

Den fenomenologiska metoden är tvetydig. Dels är metoden ett sätt att tänka, ett sätt att analysera 
och skärskåda det egna tänkandet. Dels kan fenomenologen behöva ta hjälp av en metod för att få ta 
del av andras perspektiv, tex barns perspektiv.

När begreppet metod används i bemärkelsen tankehållning och metod, är metoden samma som 
tankehållningen. Den intuitiva upplevelsen är direkt kopplad till Spiegelbergs första steg. Den 
transcendentala tankehållningen är densamma som den fenomenologiska reduktionen osv. Denna 
tankehållning och tillika metod är på många sätt likartad den klassiska matematiska metoden man 
använder sig av i geometrin.

Då fenomenologen behöver tredje-persons-perspektiv måste hon ta hänsyn till att hon själv är en del 
av det studerande. Hon måste medverka i situationen hon kan inte ställas utanför. Hon är en del av 
de perspektiv som kan antas till fenomenet. Metoden att försöka inhämta de studerades perspektiv 
hämtas från etnometodologin. Då deltagande observationer inte är tillräckliga måste inhämtandet av 
material kompletteras med någon form av intervju. Fenomenologins krav på att fånga det intuitiva 
gör att den klassiska intervjun blir ersatt av ett samtal.

117 Bengtsson (2005: 41). 
118 Ibid., 45. 
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6. PRESENTATION AV AVHANDLINGARNA

Fenomenologins intåg i den musikpedagogiska forskningen inleds i Danmark med Frede V. Nielsen 
redan 1983119. Kirsten Fink-Jensen lägger fram sin avhandling fjorton år senare, 1997, Musikalsk 
stemthed – et henrykt nu!: temaer og former i børns lytteoplevelser i skolen.120 Därefter tar Sven-
Erik Holgersen den fenomenologiska staffettpinnen inom den danska musikpedagogiska 
forskningen. Han lägger fram sin avhandling, Mening og deltagelse: iagttagelse af 1-5 årige børns 
deltagelse i musikundervisning,121 2002, alltså fem år senare. Under tiden håller Cecilia Ferm, vid 
Musikhögskolan i Piteå, på att skriva på sin avhandling, Öppenhet och medvetenhet. En 
fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion.122 Denna läggs fram 2004. Efter disputationen 
har alla dessa tre forskare fortsatt i fenomenologins hjulspår i sin musikpedagogiska forskning. Att 
denna studie har avgränsat sig till just avhandlingarna är det faktum att dessa har bearbetats under 
längst tid hos forskarna.

Mitt syfte med denna uppsats är just att klargöra och kartlägga hur fenomenologin har använts i 
dessa tre avhandlingar, det vill säga vilka avtryck fenomenologin har gjort i denna 
musikpedagogiska forskning. I detta kapitel kommer därför avhandlingarna presenteras var för sig 
med kommentarer om hur de har använt sig av fenomenologiska begrepp eller metoder. Ibland är 
det explicit uttryckt i texten varpå jag belyser det, i bland förekommer fenomenologin implicit. I 
dessa fall lyfter jag fram deras resonemang och häftar fenomenologiska begrepp eller beskrivningar 
till avhandlingens text. Eftersom jag gjort en kritisk granskning ställs också vissa påståenden i 
avhandlingarna mot rena fenomenologiska påståenden, och ett resonemang förs om huruvida det 
kan anses vara fenomenologiskt korrekt att använda sig av tankehållningen på det sätt de gjort eller 
ej.  

6.1 MUSIKALSK STEMTHED – ET HENRYKT NU!
Kirsten Fink-Jensen studerar barn i åldrarna 8-10 år som lyssnar till musik. Hennes tidigare 
erfarenheter av denna aktivitet är att många barn som uppmanas att lyssna till musik uppfattar detta 
som att det inte ska göra någonting alls. Att lyssna till musik blir likställt med icke-aktivitet. Ur 
detta problemområde mejslar hon fram ett fokusområde som är inriktat på just det fenomen som 
uppstår när barnen lyssnar på musiken på ett sådant sätt att de blir hänryckta, dvs. glömmer tid och 
rum, och bara hänger sig åt den musikaliska stämningen och ingenting annat; Musikalsk stemthed 
– et henrykt nu!. 

Att hitta fram till musikens essens är inte aktuellt för Fink-Jensen123. Hon tittar istället på det möte 
som barnen har med musiken. Studien belyser därför dels på den intuitiva, direkta erfarenheten som 
barnen har med musiken samt deras egen reflektion om mötet med musiken.  

6.1.1 FENOMENET MUSIKALSK STEMTHED

Fenomenet som Fink-Jensen studerar är alltså barnens möte med musiken. Fenomenet musikalsk 

119 Nielsen, Frede V. (1983). Oplevelse af musikalsk spænding. Köpenhamn: Akademiskforl. (Avhandling) 
120 Fink-Jensen (1997).   
121 Holgersen (2002). 
122 Ferm (2004). 
123 Fink-Jensen (1997: 24).
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stemthed kan beskrivas som ”en selvforglemmende optagenhed af musik”.124 Fokus är alltså satt på 
när barnen verkligen lyssnar till musiken. Ett exempel på när barnen inte lyssnar till musik är när 
läraren har på musik som ett slags bakgrundsmaterial. Då lyssnar barnen inte till musiken utan hör 
den bara. Denna typ av aktivitet har därför inget med musik att göra. Då barnet betraktar musiken 
som ett slags bakgrundsmaterial varseblir barnet något annat än fenomenet. Men även när barnet 
har sin uppmärksamhet riktad mot fenomenet dvs. barnet lyssnar, så kan det hända att barnet fäster 
uppmärksamheten på något annat, inre. Fink-Jensen kallar detta för att barnen faller ifrån. 

Fink-Jensen redogör även för skillnaden mellan att höra och att lyssna när det kommer till henne 
själv i egenskap av forskare. I betydelsen att lyssna lägger hon in parametrar utöver orden dvs. det 
som ligger mellan orden, tonfall och avsikten med det sagda. Här skulle man kunna hävda att Fink-
Jensen går över till hermeneutiken och så att säga tolkar det barnet säger i och med att hon lyssnar. 
Man kan också försvara det fenomenologiskt genom att påstå att det är en naturlig inställning att 
lyssna till vad som blivit sagt och inte bara höra och registrera orden som sagts.  

Fenomenet musikalsk stemthed ska också förstås som ett transcendentalt begrepp. Personen, 
människan, står utanför händelsen. Den självförglömmande upptagenheten för musik är alltså inte 
viljes- eller behovsbetonad.125 Det transcendentala i fenomenet exemplifieras av Fink-Jensen med 
ett citat från Mogens Pahuus:

När det dybeste i os er det anonyme liv, skyldes det, at  vi er mest levende, når vi 
optager af verden og de andre. For det vil jo sige, at vi er mest levende, for så vidt som 
og i samme grad, som vi er selvforglemmende, når vi ikke beskuer os selv og nyder os 
selv, når vi kort sagt er helt åbne.126

Att vara helt öppen, att frånsäga sig 'sig själv' är ett transcendent förfarande. Fenomenet blir på så 
sätt ett allmänmänskligt fenomen. Ett intersubjektivt fenomen. Ett fenomen som, i och med att det 
uppstår, naturligt delas av alla. 

6.1.2 METOD 
Metoden som Fink-Jensen har använt för göra sin studie är introspektion dvs. att se in i sig själv. 
Eftersom hon studerar barn är det inte hon själv som ska se in i sig själv utan barnen som ska 
förmås att se in i sig själva. Hur ska nu de förmås att göra detta? Och hur ska sedan denna process 
komma forskaren till del? Jo, genom deltagarobservationer och intervjuer. 

Studien är baserad på fyra olika case där tre av dessa case är grupper, dels en förstaklass och dels en 
grupp på fyra flickor. Det fjärde caset är baserat på studier av en enskild pojke under längre tid. 
Barnen blir studieobjekt i deltagarobservationerna vilka genomförs i form av direkta 
deltagarobservationer och videoinspelningar. Vid observationerna pendlar Fink-Jensen mellan 
överblick över hela gruppen och fokus på enskilda elever. Det poängteras att videoinspelningarna är 
ett hjälpmedel och ett komplement. Observationerna baseras alltså på Fink-Jensens direkta 
upplevelser av situationen och inte genom att noggrant analysera inspelningarna på mikronivå, helt i 
linje med fenomenologin.  

Intervjuerna som genomfördes underlättades av att hon använde sina egna elever i studien. 
Intervjusituationen blev på så sätt så naturlig som möjligt. Hon poängterar dock att trots att hennes 
medverkan inte borde påverka barnens musikupplevelser under den tid som hon är där och 
124 Fink-Jensen (1997: 1).
125 Ibid., 18.
126 Pahuus, Mogens (1993) Den enkelte og de andre: om at være sig selv uden at være sig selv, s. 22. Refererat av Ibid., 

14.
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observerar så kan mycket väl ändå de efterföljande intervjuerna bli något ”onaturliga”. Detta på 
grund av det enkla faktum att barnen helt enkelt inte är vana att berätta om sina musikupplevelser. 
Fink-Jensen säger att det är mycket möjligt att reflektioner under intervjun för med sig påverkad 
musikupplevelse vid nästa musiktillfälle. Hon skriver att: ”eftersom barnen blev medvetna om att 
upplevelserna på musiktimmarna skulle reflekteras över på ett speciellt sätt kan denna insikt, i sig, 
ha påverkat musikupplevelsen.”127 (min översättning). Även om den fenomenologiska inställningen 
till introspektionen på detta sätt håller på att glida henne ur händerna klarar hon att hålla rodret 
tämligen stadigt i hand eftersom hon redogör för denna eventuella missfärgning som intervjuerna 
kan ha fått.   

Deltagarobservationerna och samtalen leder Fink-Jensen in på att använda livsvärldsbegreppet i sin 
studie. De människor som studeras, så väl som forskaren, är ”oskiljaktigt förbundna med 
varandra”.128  Intervjun blir till ett samtal, observationen till ett deltagande. 

Fink-Jensen lyfter fram den kanadensiske forskaren Brian Roberts som just pläderar för 'den 
undervisande forskaren' eller 'den forskande läraren' om man så vill. Roberts vill försöka bryta ny 
mark och genomföra ett paradigmskifte inom forskningen. Han menar att fenomenologiska metoder 
borde användas för att bygga en bro över den avgrund som finns mellan forskare och lärare. Han ser 
en styrka hos lärare som forskaren inte kan uppnå på samma vis.129 Detta har Fink-Jensen verkligen 
tagit fasta på . Hon är noga med att analysera och beskriva sina olika roller som deltagande 
forskare; sitt lärar-jag, sitt terapeutiska-jag, sitt moder-jag, sitt kvinno-jag, sitt musikpreferens-jag 
och sitt musiklärar-jag. Hon är med andra ord mycket tydlig i sin egen position i barnens livsvärld 
och hur detta kan påverka barnens upplevelse och reflektion om lyssnandet till musiken. 

6.1.3 FENOMENOLOGISK ANALYSMETOD

Barnens upplevelse av musiken så väl som deras reflektion kring detta mötet är det fenomen som 
skall fångas i studien. Reflektion gör upplevelsen abstrakt. Dvs barnet behandlar upplevelsen som 
en tanke. Upplevelsen är inte längre konkret utan existerar endast som ett minne. Att behandla 
fenomenet i sitt medvetande är den sk abstraktionen, steg två i Spiegelbergs sjuvåningshus. Barnen 
leds in i detta medvetandetillstånd via sin egen introspektion som guidas av Fink-Jensen på ett 
mycket varsamt och öppet sätt – ett arkeologiskt sätt. 

Även om Fink-Jensen inte uttrycker att hon tar fenomenet på sin egna introspektiva resa, är det 
oundvikligt. På egen hand arbetar hon sig fram till både en nyansering och en reduktion av 
fenomenet även om detta inte uttrycks explicit i hennes text. Reduktionen tar sitt avstamp i alla de 
uttryck som barnen har visat inför fenomenet. Flera av uttrycken har inte direkt med fenomenet att 
göra. Genom reduktion eliminerar hon dessa uttryck. De har alltså hämtat sin näring någon 
annanstans i från än från själva fenomenet. Det kan handla om att barnen faller ifrån dvs. förlorar 
sig i utommusikaliska associationer eller de uttrycker en rörelse som svar på en kamrats rörelse. 
Detta har inte att göra med fenomenet utan reduceras bort. 

Nyanseringen av fenomet består dels av en redovisning av alla de uttryckformer i rörelsen som 
barnen uppvisar. Det kan vara att de uttrycker sig i dans, drama, rörelse, ansiktsmimik, sång, tal 
eller teckning. Redovisningen av denna nyansering är mycket intressant läsning för varje verksam 
musikpedagog.  

127 Fink-Jensen (1997: 54).
128 Ibid., 39.
129 Ibid., 54.
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6.1.4 BESKRIVNING 
Fink-Jensen försöker beskriva fenomenet musikalsk stemthed med hjälp av barnens beskrivningar 
av det samma. Här finns några hinder som måste överbryggas. När Husserl skriver om fenomen så 
talar han alltid om synliga ting som ska låta sig beskrivas i ord. Här är det fråga om ljudintryck och 
att inte främst uttrycka sig i ord. Detta är två mycket tydliga avsteg från den husserlska 
fenomenologin som Fink-Jensen måste ro i land. Men Fink-Jensen håller fast vid sin 
fenomenologiska hållning och tar språket för vad det är även om barnets språk inte är så utvecklat. 
”Ordene skal være deres egne”,130 hon vill inte lägga orden i munnen på dem. Hon vill ha en 
naturlig inställning och lyssna till vad som blivit sagt. Det är mycket viktigt vid studier av barn, ur 
barns perspektiv, att man arbetar med barnens direkta igenkännelser och inte försöker sig på att 
framkalla något ur barnens minne.

6.2 MENING OG DELTAGELSE

Sven-Erik Holgersen studerar 1-5 åringar i musikalisk aktivitet. Hans ambition är att studera vad 
som är lämplig musikalisk aktivitet för denna åldersgrupp utifrån barnens egen utgångspunkt 
genom att hitta de fenomen i den musikaliska aktiviteten som barnen själva finner meningsfulla. 
Holgersen börjar med att skissa en bakgrund där en pedagogisk polaritet visar sig. Den ena sidan 
präglas av en strävan efter att barnet ska lära sig förstå strukturer i musiken. På den andra kanten 
finns ett musikantropologiskt synsätt där barnet själv och dess egen musikupplevelse står i centrum. 
Mellan dessa poler växer ett spänningsfält fram. Antingen ses barnet som en kulturell varelse eller 
så präglar en estetisk syn musikundervisningen för barn. Holgersen menar dock att: 
”Musikpædagogik bør derfor frem for alt være barnecentreret og ikke primært centreret om det, den 
voksne forstår ved ”rigtig musik””.131    

Om musikaktiviterna ska ska vara barncentrerade måste dess innehåll, dess fenomen, vara 
meningsfullt för barnen på något sätt. Barnet måste finna en mening alltså varsebli ett fenomen med 
intentionalitet. Avhandlingen fokuserar på meningsfullheten som en slags förutsättning för 
deltagande.132 Holgersen försöker, genom avhandlingen, att ringa in vad som är deltagande och 
därmed vad som kan anses vara meningsfulla fenomen i musikaktiviteter för barn. Holgersens 
resultat visar bla att barnen riktar sig mot olika aspekter av fenomenet allt eftersom terminen går. 
Tex har en pojke försökt att fås till deltagande i den musikaliska akitviteten genom imitation från 
musikpedagogens sida. Pedagogen lyckas inte få honom att deltaga trots att hans kompisar deltar. 
Till slut observerar Holgersen ändå att pojkens kropp (nästan obemärkt) har börjat följa pulsen. 
Detta beskriver Holgersen som att pojken succesivt har glömt sin ovilja till social aktivitet genom 
att den musikaliska aktiviteten har nått hans kroppsliga medvetande. 

Holgersen resonenar en del kring musikalitetsbegreppet. En ”egenskap” hos barnet som skulle 
kunna vara avgörande för hur barnet kan varsebli musiken och därmed musikaktiviteten. Här tar 
Holgersen inte parti för någon inriktning eller lära. Fenomenologiskt riktigt skissar han 
musikalitetsbegreppet som ett fält vars utbredningsområde ligger mellan Carl Seashore och James 
Mursell.

Seashore såg musikalitet som en samling isolerade musikaliska egenskaper så som tonhöjdsupp-
fattningar, klanguppfattningar, rytmiska figurer etc. Han menade tex att om en person har svårighet 
att urskilja en exakt tonhöjd så kan den personen aldrig bli en god sångare eller violinist. Om hon 
130 Fink-Jensen (1997: 49).
131 Ravndal, Ruth Winsnes (1975) Førskolebarn og musikk: en metodisk veiledning. Refererat i Holgersen (2002), s. 

23. 
132 Holgersen (2002: 47).
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däremot uppvisar goda resultat för känslan om dynamik, rytm och klang kan hon bli en utmärkt 
pianist eller komponisit.133  Det sympatiska med denna positivistiska hållning var att han såg 
musikaliteten som något mycket komplext. Man kan således vara musikalisk på många olika sätt. 
Till skillnad från Seashore så menade James Mursell att det är emotionen som är det grundläggande 
för musikalitet. Musik rymmer en emotionell uttryckskraft enligt Mursell. Man bör därför se till den 
musikaliska helheten i stället för till detaljerna. 

Fenomenologiskt skulle man nu kunna säga att musikalitet är både en samling av enskilda 
parametrar så som tonhöjd, klang, dynamik etc. och en helhet i emotionen. Fenomenologin avfärdar 
ingen erfarenhet av ett fenomen utan låter allt inbegripas i fenomenets beskrivning. Holgersen tar 
den fenomenologiska hållningen på allvar när hans definition av musikalitetsbegreppet är hela fältet 
mellan Seashore och Mursells beskrivningar. På grund av att ordet musikalitet är laddat för många 
personer väljer Holgersen att i stället använda begreppet ”musikalsk” som betyder ”rettet mod 
musik” eller ”som har at gøre med musik”.134 

6.2.1 FENOMENET MENING OG DELTAGELSE

Deltagandet i den musikaliska aktiviteten måste för barnet inneha en meningsfullhet, dvs. 
fenomenet måste vara intentionalt. För att denna meningsfullhet ska uppfattas av forskaren och 
pedagogen måste meningsfullheten uppfattas på något sätt. Uttrycket, i det här fallet, blir helt 
baserat på rörelse. Barn i den aktuella åldersgruppen har varken språket eller tex bilden, som i Fink-
Jensens fall, att falla tillbaka på. Det blir då upp till den priviligierade forskaren att uppfatta denna 
rörelse, detta deltagande som uttryck för meningsfullhet. Fenomenet kan alltså beskrivas som 
Mening og deltagelse. En utvidgning av Husserls intentionalitetsbegrepp är Merleau-Pontys 
rörelseintentionalitet som naturligt tar sin plats i Holgersens fenomen Mening og deltagelse.  
Eftersom fenomenet innehåller deltagande, dvs. rörelse, är det nödvändigt för Holgersen att 
använda sig av Merleua-Pontys teorier om den levda kroppen. Det bör poängteras, i sammanhanget, 
att varken Merleau-Pontys texter, eller Husserl för den delen, innehåller något uttalat 
barnperspektiv. Den filosofiska fenomenologin utgår från den vuxna människan. Merleau-Ponty 
menar att sk tyst kunskap kan vara lagrad i kroppen och i handlingen. Den behöver inte vara klädd i 
ord hos medvetandet.135  

6.2.2 METOD

Holgersen har bara ett sätt att fånga barnens uttryck och det är genom observation. Han säger dock 
att en observation kan aldrig bli objektiv. Objektiviteten är en illusion. Den fenomenologiska 
forskaren måste erkänna sin delaktighet och sin egen subjektiva uppfattning av situationen. 
Holgersen belyser de oundvikliga riskerna med att vara observatör. Han säger att risken finns att bli 
personligt engagerad på ett sätt som överskuggar det som egentligen skulle observeras. Å andra 
sidan är ett deltagande nödvändigt för att få förståelse för situationen både inifrån och utifrån.136 

En annan fara med observation är att rörelser tolkas som meningsfulla uttryck fast de kanske är 
tillfälliga. Det kan då bli fråga om att utöva ett slags symbolvåld mot verkligheten, ett modell-
monopol på studien. Fenomenologiska iaktagelser har bla som mål att försöka teckna alla nyanser 
och att inte bli modellfascister.137 Detta är helt i linje med fenomenologins arkeologiska 
förhållningssätt, att försiktigt pensla bort jord och damm runt fenomenet utan att borsta bort för 
133 Holgersen (2002: 35).
134 Ibid., 39.
135 Här skiljer sig Merleau-Ponty från Husserl. Husserl menar att språket, orden och medvetandet hänger ihop. Han kan 

inte tänka sig en tanke som inte är klädd i ord.
136 Holgersen (2002: 53).
137 Ibid., 62.

45



mycket och därmed oavsiktligt skada fenomenet. 
 
En viktig aspekt som Holgersen tar upp är att: 

Deltagere i musikalske aktiviteter vil formentlig ikke selv kunne gøre rede for, hvilke 
meningsaspekter der får betydning for deres deltagelse endsige i hvilken rækkefølge138, 
fordi de samtidigt, men måske ikke bevidst, er rettet mod og af hinandens rettethed mod 
musikken, bevægelserne139 og andre aspekter af den musikalske aktivitet.140

Detta härrör naturligtvis direkt från Merleau-Ponty. Den levda kroppen i rummet som kroppen 
bebor är helt nödvändig att ta hänsyn till för att förstå de perspektiv som är möjliga för barnen att ta. 

Den kroppsliga handlingen, som kan innehålla en tyst kunskap är så att säga en icke-semantisk 
kunskapsform. Holgersen skiljer här på principiellt tyst kunskap och aktuell tyst kunskap, dvs. det 
som vi ännu inte klätt i ord. Han menar dock att ingen form av tyst kunskap är så pass dold eller 
svårfångad så att vi inte kan beskriva något aspekt av den.141 Detta är helt riktigt eftersom 
fenomenologin avfärdar fenomenens autonomitet dvs. att musik bara kan beskrivas med hjälp av 
musik. 

Deltagandet och meningsfullheten blir ett uttryck av barnens musikaliska kunskap. I västerlandet 
förstås kunskap traditionellt som ett teoretisk och språkligt uttryck men det kan även förstås som en 
kulturell och kroppslig handling, helt i Merleau-Pontys linje. Denna kulturella och kroppsliga 
handling skapas således av alla deltagarna och inte bara av den vuxnes makt att definiera det 
musikaliska innehållet.142 Vill man klä kunskapen i ord så får detta bli forskarens eller pedagogens 
uppgift. 

6.2.3 FENOMENOLOGISK ANALYSMETOD

Holgersen gör inte anspråk på att hitta till fenomenets essens varför han kan nöja sig med 
fenomenologins deskriptiva fas. Att klä fenomenet i ord kan vara nog så krävande eftersom han inte 
har några ord och eller begrepp att utgå ifrån. Han beskriver kroppsliga uttryck, olika former och 
nivåer av deltagande. Det är helt och hållet baserat på Merleau-Pontys ideér om den levda kroppen 
kompletterat med Daniel Sterns utvecklingspsykologiska tankar. Förutom fenomenologins 
beskrivande fas så säger sig Holgersen använda tre av Husserls tankehållningar; nyanseringen, 
reduktionen och epochén. 

Epochén tar sitt uttryck i just det faktum att han inte låter sig fångas av traditionella tankemönster 
som skulle kunna begränsa honom till att bara se till barnens explicita uttryck. Ett exempel som 
Holgersen hämtar från småbarnsgruppen på dagis är att det är sällan så att de minsta barnen 
överhuvudtaget sjunger med i sångsamlingarna. Man kan då fråga sig om barnen upplever musiken 
om de inte sjunger med? De kan sjunga delar av sången eller hela sången i efterhand trots att de inte 
har uttryckt sitt deltagande. I den mån som sångerna har rörsler så följer barnen ofta med i 
rörelserna med timing. Frågan är då om det räcker att barnen upplever musiken inombords för att 
deltaga i det musikaliska flödet? Denna form av deltagande lyfter Holgersen fram som en av fyra 
överordnade strategier för deltagande, dvs. ett av fenomenets fyra sidor. Eventuellt skulle just denna 
form av deltagande ha förblivit osynlig i en icke fenomenologisk studie. Holgersen kan ge denna 
strategi status eftersom han har laborerat med alla uttryck, även icke-uttryck. 
138 ordning, min översättning
139 rörelserna, min översättning
140 Holgersen (2002: 56).
141 Ibid., 54.
142 Ibid.
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Reduceringen består i att se hela fenomenet, som initialt baserats på deltagande, rörelse och uttryck. 
Men precis som i Fink-Jensens fall, reduceras visst deltagande bort. Det som blir kvar är det 
deltagande som faktiskt rör fenomenet. Allt deltagande, rörelse och uttryck som hämtar sin näring 
någon annan stans ifrån reduceras bort från fenomenet. Detta är helt avgörande eftersom meningen 
(meningsfullheten) kommer med deltagandet.143 De olika formerna av deltagande som barnen ger 
uttryck för är ett sätt att nyansera fenomenet. Nyanseringen är att se till alla dessa skepnader som 
fenomenet kan uppträda i. 

6.2.4 BESKRIVNING 
Då Holgersen beskriver händelseförlopp hos barn och mellan barn så gör han det översiktligt och 
okonstlat. Han analyserar inte varför ett barn gör si och så. Texten blir som en bra skissad bild av 
vad som försigår. Detta är i allra högsta grad fenomenologiskt.  

Genom sina observationer finner Holgersen ett antal aspekter som tillsammans utgör musikalsk 
mening. Dessa aspekter modelleras ihop till en figur i tre dimensioner som alla är integrerade med 
varandra. Aspekterna härrör från musikpsykologi, musikantropologi och musikestetik. Dessa 
sammansmälter sedan i ett fenomenologiskt perspektiv144 som blir ett resultat av allt och 
avfärdandet av inget. 

6.3 ÖPPENHET OCH MEDVETENHET 
Cecilia Ferms avhandling handlar om musikdidaktisk interaktion i årskurs 4-6 sett ur ett 
lärarperspektiv. Ferm beskriver fenomenet musikdidaktisk interaktion som musikaliska möten 
mellan läraren och eleven. Studien är centrerad runt observationer av musiklektioner där både 
elever och lärare studeras samt intervjuer med lärarna och deras reflektioner kring den 
musikdidaktiska interaktionen som har varit i deras klassrum. 

6.3.1 FENOMENET MUSIKDIDAKTISK INTERAKTION 
I avhandlingens inledning beskriver Ferm hur det eftersträvansvärda målet med att 
musiklektionerna ska ge eleverna musikaliska erfarenheter inte alltid uppnås av olika anledningar. 
Detta har sin utgångspunkt i hennes personliga erfarenheter som verksam musiklärare. 
Problemområdet för avhandlingen blir alltså att försöka leta efter ingredienser som ger upphov till 
att eleverna faktiskt får musikaliska upplevelser.145 Avhandlingen fokuserar därför på när detta sker 
och letar alltså inte efter bakomliggande orsaker till varför det sker. Studien blir ett sätt att kartlägga 
olika perspektiv som finns på detta fenomen. När uppstår dessa möten? På vilket sätt tar de sig 
uttryck? Vem tar intiativet? Men avhandlingen gör inte bara anspråk på att ge en deskriptiv 
redogörelse av fenomenet, nej, Ferm vill gå ett steg vidare och verkligen komma åt fenomenets 
essens med hjälp av Spiegelbergs fenomenologiska metod.  

6.3.2 METOD 
Ferm använder sig av introspektion hos sig själv för att komma fram till fenomenets essens. Det är 
hennes egen upplevelse av fenomenet som ligger till grund för den fenomenologiska analysen. 
Upplevelserna är ett resultat av insamlandet av material. Detta material är baserat på en naturlig 
inställning så långt som det är möjligt. Hon försöker fånga det direkta, det okonstlande, det 

143 Holgersen (2002: 123).
144 Ibid., 87.
145 Ferm (2004: 20).
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spontana intrycket genom att följa undervisningen genom observation. Detta kompletteras sedan 
med skriftliga reflektioner från lärarna. Dessa intervjuer kommenteras även i Ferms 
dagboksanteckningar.146 För att behålla den naturliga inställningen så långt som det är möjligt så har 
lärarintervjuerna antagit formen av spontana samtal till och från lektionssalen och vid andra 
”oplanerade” tillfällen. 

Observationerna är sk close observations, ett uttryck som Ferm lånar från Max van Manen.147 Close 
observations innebär att forskaren är i samma miljö under längre tid. Detta för att kunna komma 
fenomenet så nära som möjligt och till viss del lämna sin egen gamla för-förståelse och se 
fenomenet med nya ögon. Observationerna baseras helt och hållet på Ferms egen närvaro i 
klassrummet. Denna närvaro kräver en redovisning om hennes egen roll i det studerade 
sammanhanget. Ferm gör dock inte samma utläggning som Fink-Jensen gör då hon beskriver sina 
olika roller hon intar gentemot eleverna. Studien utgår från ett lärarperspektiv och hennes 
redogörelse över vem hon är, hennes bakgrund i musikläraryrket och i forskningen, kan ses som en 
slags redovisning av hennes egen erfarenhet och hennes öppenhet inför förmågan att varsebli många 
olika perspektiv hos lärarna. 

6.3.3 FENOMENOLOGISK ANALYSMETOD

Ferm har ambitionen att hitta till fenomenets essens. Hon använder sig därför av hela Spiegelbergs 
metodiska sjustegsmodell i introspektionen. Spiegelbergs första steg, dvs. upplevelsen fångar hon 
med hjälp av bla dagboksanteckningar (se ovan). Denna upplevelse är ett samlat resultat av hennes 
erfarande, analys och beskrivning. ”Det som intuitivt visade sig skulle förhoppningsvis finnas kvar 
och med tiden träda fram ännu tydligare.”.148 I och med detta arbete så jobbar hon sig upp till 
representationsvåningens första plan, abstraktionen. Hon lämnar den konkreta upplevelsen och 
börjar behandla fenomenet i tanken, abstrakt. 

I abstraktionen börjar Ferm att kartlägga hur fenomenet ter sig. Hon tittar på sitt material och ställer 
sig helt enkelt frågan ”Vad skulle kunna vara musikdidaktisk interaktion?”.149  Hon hittar olika 
teman i sina beskrivande texter som hon sorterar i olika nivåer. Hon frågar dessutom om det alltid 
går att sortera på det sätt hon gör? Hon försöker på detta sätt skärskåda sin egen medvetandeprocess 
och utsätta sig själv för en kritisk granskning. En granskning som skall ligga till grund för att en 
säker vetenskap uppnås, att det håller, och att det inte är ett resultat av oreflekterade fördomar. Ferm 
fortsätter sitt analysarbete på denna nivå genom att vaska fram den generella essensen hos 
fenomenet. Hon tittar helt enkelt på olika varianter av interaktion som hon har hittat i sitt abstrakta 
analysarbete. Vilka varianter hör ihop och vilka gör det inte. Ferm rör sig här från det partikulära till 
det generella. 

Från denna nivå fortsätter hon upp till etagevåningen och hittar nödvändiga relationer mellan 
essenser. Hon modellerar med fenomenet både internt och externt. Medvetandets kontroll av sig 
själv går här ut på att bla ta bort en komponent till fenomenets beskrivning, byta ut en komponenet 
mot någon annan och förvissa sig om att fenomenet fortfarande står bi. Hon prövar även fenomenet 
musikdidaktiska interaktionen genom att hålla en del av fenomenets essens konstant medan någon 
annan varieras imaginärt. Vad hon varierar detta mot anger hon inte, bara att hon gör det. 

Dessa tre steg i Spiegelbergs metod måste följas kronologiskt. De andra stegen följer Ferm på så 

146 Ferm (2004: 98-101).
147 Ibid.; 87, 89.
148 Ibid., 105.
149 Ibid., 106.
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sätt att hon ser dem som ”solens strålar”150 och pendlar fram och tillbaka mellan ett steg, 
tankehållningen och fenomenets formade essens. Detta beskrivs dock bara i teorin och jag har svårt 
att följa resultatet från hennes egen tankeprocess i texten. 

Ferm skriver att hon har en ambition och en vilja att beskriva forskningsprocessen in i minsta detalj. 
Det gör hon med den äran de första stegen. Men fenomenologin har sedan krav på sig att kunna 
beskriva även tankeprocessen, dvs. ”hur har jag tänkt?”, ”hur har jag kommit fram till detta?”. Vad 
gäller de högre stegen i Spiegelbergs sammanställning saknar jag en redovisning av hur hon 
praktiskt har gått till väga i sin tanke. Konstituerandet av fenomenet, dvs. en redovisning av hur 
fenomenet konstituerar sig i medvetandet, är bara beskrivet i teorin. Man skulle kunna säga att en 
viss redovisning av fenomenets konstituerande i medvetandet finns i de teman som tecknar sig ur 
hennes material. Men detta stannar vid ett antagande och en tolkning. Det är inte samma sak som en 
redogörelse likt: ”varför har jag tänkt så här?”, ”varför har denna tanke dykt upp?”, ”vad har 
föranlett valet av rubrik på detta tema?” osv. Jag menar att en ordentlig redovisning av tankens 
konsituerande av fenomenet är nödvändig för epochén. 

Jag skulle vilja påstå att det är omöjligt för tanken att parentessätta tron på fenomenets existens utan 
att ha fullkomligt klart för sig hur fenomenets essens ter sig och hur mitt medvetande har kommit 
fram till detta. I mitt exempel med triangeln i tabell 3 går det knappast att upphäva tron på det 
euklidiska rummet utan att ha definierat den plana ytan och den räta linjen. Konstituerandet, dvs. 
redovisningen av hur tankarna har gått för att komma fram till att fenomenet är just det fenomen det 
är saknas. Därmed blir reduktionen otydlig i avhandlingens text. I avhandlingens sluttexter skriver 
Ferm att hon har ett kvalitetskriterium för avhandlingen och det är att just att det finns en ”intern 
logik i avhandlingen”.151 Detta kan jag tyvärr inte riktigt hålla med om. Vad gäller upplevelsen; 
observation, analys och beskrivning redovisar hon mycket tydligt hela forskningsprocessen 
inklusive hennes egen roll som delaktig i rummet. Men redovisning saknas av de högre 
fenomenologiska stegen. 

6.3.4 BESKRIVNING 
Fenomenet musikdidaktisk interaktion utgörs av: öppenhet och metvetenhet – möjliggörande av 
musikaliskt erfarande. Denna kärna blir till ett centrum i en fyruddig stjärna som, med hjälp av 
studien, har vuxit fram ur teman. Här strålar öppenhet för tidigare musikaliskt erfarande, öppenhet 
för initiativ, användandet av symboler och bemötande av handling ut i stjärnans spetsar.152 Då 
stjärnan snurras i hög hastighet framträder tre koncentriska cirklar, framtoningar, av fenomenet. 
Dessa framtoningar är intersubjektivt meningsskapande, ansvarsfördelning samt öppenhet och 
medvetenhet.153 Frågan är om denna nyansering verkligen är tillräcklig. Om man som utomstående 
tittar på detta fenomen, denna kunskap som nu är formad och klädd i ord. Förstår man då fenomenet 
genom att endast möta dessa fem nyanser? 

6.4 SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGARNA 
Fink-Jensen vill titta på fenomenet musikalsk stemthed ur ett barns perspektiv. Hon använder sig 
inte av Spiegelbergs alla metodiska steg. Fink-Jensen har valt att titta på mötet mellan barnen och 
musiken samt barnens reflektion kring detta. Hon behöver därför bara använda sig av 
fenomenologins första och andra steg, dvs. upplevelsen och abstraktionen. Trots detta kommer hon 
osökt in på både reduktionen och nyanseringen i sin egen analys. 
150 Ferm (2004: 104).
151 Ibid., 196.
152 Ibid., 117.
153 Ibid., 199.
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Holgersen studerar musikalsk mening genom att analyserar barns musikaliska aktivitet genom det 
fenomenologiska intentionalitets-begreppet dvs. riktandet mot ett meningsinnehåll. Detta riktande 
visar sig i form av barnens deltagande i den musikaliska aktiviteten. Han har synliggjort vad som 
medverkar att skapa mening i musikalisk aktivtet. Han har kommit fram till att barn riktar sig 
selektivt mot olika meningsaspekter i de musikaliska aktiviteterna.154 Han belyser olika typer av 
deltagande strategier hos barnen där han även synliggör icke-deltagande som en strategi för 
deltagande. Man skulle kunna beskylla Holgersen för att själv vara modellfacist, för att använda 
hans egna ord, då han inledningsvis i avhandlingen målar upp ett antal teoretiska förhållningssätt. 
Detta skulle kunna vara ett brott mot fenomenologin som helt och hållet ska vara följsam mot 
sakerna själva. Man kan å andra sidan se det som att Holgersen försöker öppna upp sitt eget 
medvetande för att under studiens gång förmå sig själv att ta in så många perspektiv som möjligt. 
Då han presenterar underliggande teorier till allt från musikpedagogisk inriktning till synen på barn 
och begreppet musikalitet så gör han det alltid som ett fält som breder ut sig mellan ytterligheter i 
bland i flera dimensioner än två. Detta förhållningssätt skulle i så fall vara mycket hedervärt. 

Cecilia Ferm tittar på fenomenet musikdidaktisk interaktion ur ett lärarperspektiv. Hon har, redan 
initialt, en intuitiv uppfattning om fenomenet men hon vill ändå berika denna och kanske 
omformulera sin egen syn på fenomenet genom att samla in ytterligare perspektiv från andra lärare. 
Hon vill sedan försöka nå fram till fenomenet själva essens genom att tillämpa Spiegelbergs 
sjustegsmetod. Slutligen skissar hon fenomenets essens utan att det har varit tydligt hur hon i sitt 
eget medvetande har applicerat de högre stegen i Spiegelbergs metod dvs. konstitutionen, epochén 
och reduktionen. Detta gör att jag känner mig tveksam inför att skissen av fenomenet verkligen 
tydligt visar musikdidaktisk interaktion och ingenting annat. Hon påpekar i den löpande texten att 
”framtoningarna har sitt ursprung i och refererar till musikdidaktiska sammanhang.” något som inte 
borde behöva göras. Beskrivningen av fenomenet skall tala för sig självt. Man kan fråga sig om för 
mycket har skrapats bort från fenomenets ben eller om fenomenet presenteras för läsaren med en, 
från Ferms sida, tänkt för-förståelse. Dvs. att läsaren själv förmår att tolka betydelsen av fenomenet. 

154 Holgersen (2002: 141).
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7. KONKLUSION 
Denna konklusion sammanfattar och drar slutsatser från fenomenologin som vetenskaplig ansats 
och dess avtryck i musikpedagogisk forskning. Syftet med denna uppsats var att klargöra och 
kartlägga fenomenologins avtryck; tankehållning och metod, i tre musikpedagogiska 
avhandlingar. Klargörandet av fenomenologin har jag gjort genom att jag löpande i texten har 
förklarat fenomenologiska begrepp, att ge exempel på dessa i vår vardagsvärld och i musikens 
värld. Vad gäller syftets anspråk på klargörande får det bifogade personregister samt ordlista, som 
båda är kopplade till index, tjäna underlag för detta klargörande. Jag har dessutom illustrerat texten 
med bilder och diagram. Vad gäller genomgången av avhandlingarna har jag lyft fram inte bara 
fenomenologiska begrepp som författarna har använt explicit utan även implicita implikationer av 
den fenomenologiska tankehållningen. 

Vad gäller kartläggningen har jag presenterat en historisk bild av fenomenologin och dess framväxt. 
En slutgiltig genomgång av fenomenologins konstitution följer här nedan. Detta utmynnar i tankar 
om hur den fenomenologiska ansatsen skulle kunna bidra till ökad kunskap inom det 
musikpedagogiska området i allmänhet och mitt eget intresseområdet falsksång i synnerhet. 
Avslutningsvis finns ett stycke som skissar dragen för vidare fenomenologisk forskning angående 
falsksångsproblematiken.

7.1 AVHANDLINGARNAS FENOMENOLOGISKA ANSATS

Fink-Jensen, Holgersen och Ferm har hjälpt musikpedagogiken en bit på vägen i klargörandet av en 
del musikaliska fenomen. Fink-Jensen har tittat på det musikaliska fenomenet som gör att vi fångas 
av musiken och blir hänryckta så till den grad att vi glömmer både tid och rum. Vi förpassas till en 
transcendens som vi uppgår i helt och fullt utan att kunna kontrollera den med vår egen vilja. Hon 
har kartlagt och beskrivit hur mötet ser ut mellan individen och fenomenet musikalsk stemthed.  
Holgersen fortsätter nästintill i samma spår. Holgersen undersöker vad som skapar musikalsk 
mening för små barn i en musikaktivitet. Han tittar på hur meningsfullheten uttrycks i form av 
deltagande hos barnet. Han kartlägger dessutom dessa deltagandestrategier. Denna beskrivning 
borde ligga till grund för hur vi pedagoger bör forma vår metodik så att undervisningen blir 
meningsfull för barnen. Utan denna vetskap så tenderar musikundervisningen för små barn att 
formas helt subjektivt utifrån pedagogens egna preferenser vilka inte nödvändigtvis passar alla barn 
eller barn över huvud taget. Slutligen kan Ferm beskriva fenomenet med interaktion mellan lärare 
och elev under musiklektioner. Hon beskriver hur detta fenomen ter sig. Utan Ferms forskning som 
nu ger oss möjlighet att känna till och se hela fenomenet i dess totala komplexitet kan inte en 
pedagog påstå att hon lägger upp sin undervisning till förmån för en musikdidaktisk interaktion i 
klassrummet.

Vad har då fenomenologin bidragit med till dessa avhandlingar och hur har forskarna använt sig av 
fenomenologin? Fenomenologins mest fundamentala aspekt är ju att betrakta allt som fenomen. Att 
fånga den naturliga inställningen för att sedan reflektera kring varseblivningen av fenomenet. Alla 
avhandlingar uppvisar just detta. De har alla bemödat sig med att hitta till naturliga och okonstlade 
möten med sina studieobjekt. Fink-Jensen lyssnar på ett naturligt sätt och hon studerar elever som 
hon vanligtvis undervisar. Holgersen gör deltagande observationer på små barn ur ett 
barnperspektiv.  Han gör ett grundantagande i sina observationer och det är att han kan se resultatet 
av meningsfullheten i barnens deltagande. Att han själv är med i studien som den deltagande 
forskaren är en förutsättning för att Holgersen ska kunna förstå från ett inifrån- och 
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utifrånperspektiv. Ferm redovisar hur hon skriver ned egna, spontana erfarenheter från 
lektionsobservationerna så väl som de informella samtalen hon har med lärarna. 

Musiken innehåller så mycket som oftast bara upplevs känslomässigt eller kroppsligt. Medvetandet 
kan här ha svårigheter att uttrycka erfarandet explicit. Här kan fenomenologin hjälpa oss i 
musikpedagogiken. Inget fenomen är så pass dolt att det inte går att beskriva någon aspekt av det. 
Att som Fink-Jensen betrakta fenomenet när eleverna möter musiken ger henne ett perspektiv som 
barnets själv har svårt att fånga. Vi kan inte se vårt eget perspektiv, vi kan bara se genom vårt 
perspektiv. Perspektivet blir synligt först då vi ställer oss utanför oss själva eller då någon annan ser 
på oss. En tvådimensionell triangel är svår att upptäcka om man inte själv befinner sig i den tredje 
dimensionen dvs. tittar på den uppifrån. Fink-Jensen pendlar mellan perspektivet på mötet, genom 
observation och det inkännande mötet med barnet och barnets egen upplevelse och introspektion av 
fenomenet. Genom detta kan hon visa att en elev lyckas bli medveten om fenomenet musikalsk 
stemthed genom att bli varse fenomenet via en annan ingång, dvs. härmning av rörelse. Holgersen 
upptäcker samma slags förhållande. Ett pendlande mellan ett utifrån- och ett inifrånperspektiv blir 
på så sätt ibland nödvändigt för att varsebli fenomenet. 

Att ett fenomen studeras och att inget avfärdas och ignoreras eller värderas som sant respektive 
osant är också genomgående drag i alla tre avhandlingarna. Att se till varseblivningen av fenomenet, 
meningsfullheten och därmed intentionaliteten är det samma för alla tre. De har dessutom 
gemensam utgångspunkt i Merleau-Pontys idé om den levda kroppen. Alla gör tämligen omfattande 
redogörelser för hur interaktion och rummets beskaffenhet påverkar studien och de studerade. 

Livsvärlden förekommer också som begrepp även om den inte direkt redogörs för. Jag tänker då 
närmast på att sätta sig in i de studerades livsvärldar och försöka kartlägga denna. Hur den är 
konstituerad eller vad som överhuvudtaget är möjligt för studieobjekten att varsebli. Jag tänker här 
på Carlshamres exempel med ankharen (se bild 4). Ingen av forskarna redogör egentligen för om 
det bara finns ”harar” i de studerades livsvärld. Min egen slutsats är att avhandlingarna inte närmare 
redogör för och utvecklar den livsvärld som studien befinner sig i. Man använder sig gärna ändå av 
begreppet livsvärld i bemärkelsen att den finns.    

Fink-Jensen och Holgersen har gemensamt att de gör studier som utgår från barn. Något som inte är 
sanktionerat av varken Husserl eller Merleau-Ponty.155 De refererar därför till 
utvecklingspsykologen Daniel Stern och hans idéer om intersubjektivitet som gäller även för det 
lilla barnet. Stern har ju, i sin tur, baserat sina idéer och forskningsrön på en delvis fenomenologisk 
grund. Tack vare referensen till Stern så kan man säga att Fink-Jensen och Holgersens avhandlingar 
räddas till fenomenologin.

Det är först när det kommer till den fenomenologiska metoden, dvs analysen som avhandlingarna 
skiljer sig åt. Jag har varit aningen förvånad över hur mycket tid och textmassa som är ägnat åt 
forskningens empiri och struktureringen av det insamlade materialet. Det är däremot inte så tydligt 
hur forskarnas egna tankar har gått, dvs den egna konstitutionen över fenomenen och 
tankeprocessen. De talar inte så mycket om sitt eget cogitatio. Det är just skärskådandet av cogitatio 
som utgör en del av  fenomenologins unicitet, det är här som fenomenologin håller för sin egna 
kritiska granskning när den gör anspråk på att vaska fram kunskap. 

Fink-Jensen utvecklar vissa av fenomenologins delar så som introspektionen hos barnen med 
abstraktionen som ett steg på den fenomenologiska stegen. Implicit låter hon dock fenomenet 
passera både nyanseringen och reduktionen. Varken Fink-Jensen eller Holgersen gör anspråk på att 

155 Derrida, 181.
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leverera något annat än en deskriptiv kunskap med hjälp av den fenomenologiska 
forskningsansatsen. Holgersen passerar både nyanseringen och reduktionen på samma sätt som 
Fink-Jensen. Holgersens tillägg blir dock att han även tar till epochén när det gäller sin egen 
parentessättning för observationen av deltagandet. Han ser även icke-deltagande som en 
deltagandestrategi, något som eventuellt hade blivit ignorerat i en icke-fenomenologisk studie. 

Ferm skiljer sig här från de andra två. Hon gör anspråk på att komma fram till fenomenets essens. 
Hon använder sig av Spiegelbergs metod för att komma dithän men går inte riktigt i mål enligt min 
mening. De övre stegen, konstitutionen och epochén är bara redogjort för i teorin och inte med 
referens till hennes eget studerade fenomen. Därmed kan det kännas tveksamt om hon verkligen 
hittat fram till fenomenets essens. Jag har dessutom svårt att se hur hennes beskrivning av 
fenomenet verkligen gör fenomenet rätta. 

Genom att forskaren, via sin egen existens, är berättigad att tänka fram sann kunskap gör att jag inte 
kan låta bli att tänka på huruvida Fink-Jensens, Holgersens eller Ferms studier skulle ha gått att 
genomföra utan deras studieobjekt. Ferm som studerar musikdidaktisk interaktion ur ett 
lärarperspektiv skulle ha kunnat komma fram till att fenomenet ter sig just som hon beskriver men 
utan både observationer och intervjuer. Fink-Jensen och Holgersen som studerar barn, har båda en 
erfarenhet av dessa musikaliska möten sedan tidigare. Hur skulle deras fenomen ha sett ut och 
beskrivits utan den studie som de genomförde? Vad har studieobjekten egentligen bidragit med för 
perspektiv som dessa forskare inte på förhand eller med hjälp av sin fantasi och tankekraft skulle 
kunna ha funderat ut? Det hade därför varit mycket intressant om de hade redovisat deras erfarenhet 
av fenomenet så utförligt som möjligt innan de satte igång med själva studien. Inom hermeneutiken 
hade detta varit likställt med att tydligt redovisa sin för-förståelse. Fenomenologins motsvarighet 
till denna för-förståelse är erfarenheten. Jag misstänker att de alla hade större erfarenhet och mer 
tankar kring fenomenet innan de satte igång sina studier än vad de redovisar. De uppvisar dessutom 
en sådan skärpa och intelligens i det de skriver att jag dessutom misstänker att de skulle ha kommit 
ganska långt i sin jakt på fenomenets essens om de bara hade lagt ned mer tid på sitt eget cogitatio 
och redovisat detta. 

7.2 FENOMENOLOGI SOM VETENSKAPLIG ANSATS

Här nedan presenteras ett slags koncentrat av vad fenomenologin går ut på, dess egen konstitution. 
Sammanfattningen är både bildlig och i strukturerat tabellformat där tanken är att ge en enkel 
överblick över fenomenologins ontologi, epistemologi och dess utveckling i en tankehållning och 
metod.   
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Bild 8. Min egen karta över fenomenologins konstitution.  

1. Första-persons-
perspektiv

Vi har inget annat val än att utgå från oss själv. Därmed måste vi först och 
främst övertygas om vår egen existens.

2. Den levda 
kroppen

Vår existens är ett resultat av själens och kroppens sammansmältning i 
handlingen. Vi har inget annat val än att varsebli, erfara, vår värld genom 
våra sinnen. Vi förhåller oss naturligt och okomplicerat till vår värld. Vår 
kropp ger oss medvetenhet om världen.

3. Fenomen Världen består av fenomen och inte en samling objekt där människan är 
subjekt som subjektivt upplever dessa objekt. 

4. Uppfattandet av 
fenomenet, den 
naturliga 
inställningen och 
intentionaliteten

Fenomenen visar sig för oss. Vi finner dem meningsfulla. Denna riktadhet är 
intentionaliteten. Återigen; vi förhåller oss naturligt och okomplicerat till vår 
värld. 

5. Intersubjektivitet Vi är en del av varandras världar. Vi förhåller oss naturligt till varandra och 
till vår värld. Vi delar vår värld med varandra. Världen är därför inte relativ. 
Trots att vi kan ha olika perspektiv på ett fenomen så har vi en samsyn. Ett, 
till viss del, delat perspektiv. 

6. Cogitatio Det mänskliga medvetandet besitter, bland annat, en tankekraft. Denna 
tankekraft gör det möjligt för oss att erfara världen abstrakt och att behandla 
den abstrakt. Vi kan modulera den, variera den, kombinera tankar med andra, 
generalisera, fantisera kring världen. 
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3. Fenomen

1. Första-persons-perspektiv 

2. Den levda kroppen
4. Uppfattandet av 
fenomenet, den naturliga 
inställningen och  
intentionaliteten.

5. Intersubjektivitet

6. Cogitatio

7. Konstitution 

8. Epoché och reduktion 



7.  Konstitution Vi kan konstituera våra tankar, dvs. tanken kan bli föremål för sig själv. Jag 
kan tänka hur jag tänker. Jag kan följa hur mina tankar arbetar och bygger 
upp resonemang. Detta resonemang är, i sin förlängning, ett resonemang om 
hela den värld vi känner till – vår livsvärld.

8. Epoché och 
reduktion.

Vi kan till och med få vår tanke att överskrida sig själv på ett sådant sätt att 
vi försöker få tankarna att gå utanför sig själva. Tanken kan till och med 
förmås att överskrida sin egen konstitution. I och med detta så kan vi sluta 
oss till att det finns en absolut säkerhet i det vi tror oss erfara. Vi står öga 
mot öga med vår säkra kunskap.

Fenomenologin ger, i och med detta, forskaren status. Den fenomenologiske forskaren behöver inte 
ursäkta sin inblandning i forskningsstudien. Tvärtom, hon ger studien dess näring genom sin 
närvaro. Eftersom fenomenologin ser på människan som en deltagare i en intersubjektiv värld och 
genom att forskaren är denna människa så kan hon, genom att blott utgå från sig själv och sina egna 
upplevelser, avslöja sann kunskap likt arkeologen som försiktigt borstar fram sitt fynd ur de 
omgivande jordlagren. Forskarens egna introspektion dvs. den mentala resan hon gör där hon 
laborerar med fenomenet, vidmakthåller det och utmanar fenomenet räcker gott och väl för att 
vaska fram sanning. Genom sin blotta existens är forskaren berättigad till att avslöja kunskap. Den 
fenomenologiske forskaren kan dock inte isolerad från omvärlden tänka sig fram till vetenskapens 
sanningar. Nej, hon måste leva livet och möta verkligheten naturligt, sådan som den är.

7.3 VIDARE FORSKNING

Även om fenomenologin är sparsamt förekommande i musikpedagogisk forskning har den skördat 
större framgångar och slagit rot i musikvetenskapen.156  Här hjälper den till att analysera 
musikestetik. Med hjälp av fenomenologin kan icke-klangliga upplevelser i musiken studeras. Det 
som avses här är t ex spänning, upplösning, rörelse, energi och förväntan. Dessa musikaliska 
ingredienser kan bara beskrivas med hjälp av medvetandet, de kan inte mätas på annat sätt. 
Fenomenologin kan således hjälpa till att reducera bort alla utommusikaliska upplevelser till förmån 
för den ”rena” musikaliska upplevelsen. Detta bör musikpedagogiken ta till sig i allra högsta grad 
då det är av stor nödvändighet särskilt när det kommer till ämnets didaktik och behovet av att 
försvara ämnets plats i läroplaner och timplaner. 

Efter att ha försökt sätta mig in i den delen av fenomenologin som Edmund Husserl utvecklade 
måste jag säga att jag är full av både förundran och förväntan. Detta är en vetenskapsteori med stor 
befruktningspotential till musikpedagogiken. Musiken är fylld av fenomen som vi har svårt att 
förklara, tex musikalitet eller mitt eget intresseområde falsksång. Delar av dessa företeelser går inte 
att mäta, de existerar bara som en medvetandeakt. Den fenomenologiska ansatsen kan där hjälpa oss 
att gå till botten och verkligen förstå fenomenen, dess essens, dess ur-vara. Först då kan vi, med 
hjälp av våra pedagogiska kunskaper, utveckla metoder som kan hjälpa våra elever att finna mening 
hos ett fenomen och på så sätt komma närmare dessa fenomen. 

Arbetet med denna uppsats har inspirerat mig att fortsätta i fenomenologins fotspår då jag vill 
fördjupa kunskapen om falsksång. Jag har genom åren skaffat mig ett antal perspektiv på 

156 Benestad radar upp flera exempel på forskare som har använt sig av fenomenologin inom musikvetenskapen. De 
flesta är tyska; Hans Mersmann, Ernst Kurth, Leonard B. Meyer, Roman Ingarden, Rudolf Schäfke, August Halm, 
Carl Dahlhaus och Heinrich Schenker. Se Personregistret för en något närmare presentation. Benestad, 341-351.
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fenomenet. Dessa perspektiv är erfarenheten från olika möten jag haft med sångare som har sjungit 
mer eller mindre falskt. Det rör sig om allt från sångelever, korister i körer jag lett, medkorister, 
elever i klassrummet, människor jag sjungit tillsammans med på kalas eller andra tillställningar där 
alla, så att säga, sjunger med i tex en födelsedagsvisa. Dessa perspektiv skulle kunna ligga till grund 
för en fenomenologisk studie. De skulle dock behöva kompletteras av ytterligare perspektiv.  Jag 
skulle, efter att ha samlat in en större mängd perspektiv än de jag redan förfogar över, kunna göra 
en introspektion efter Spiegelbergs modell för att hitta till fenomenets essens. 

En annan modell skulle kunna vara, att likt Fink-Jensen och Ferm, försöka få ett antal studieobjekt, 
alltså falsksjungande personer, att själva göra denna introspektion. Detta skulle kunna vara mycket 
intressant men samtidigt är det möjligt att det inte skulle ge så mycket kunskap. Perspektiven på 
fenomenen skall vara oreflekterade och helt naturliga. Min erfarenhet av falsksjungande personer är 
att de många gånger inte tänker på sin sång över huvud taget. De kan ha fokus på text och rytm. 
Melodi och tonart kan vara av en sådan underordnad betydelse att det överhuvudtaget inte finns 
med. Genom att utsätta de falsksjungade personerna för en egen reflektion finns risker med att den 
naturliga inställningen inte bibehålls. Ett annat sätt är att likt Fink-Jensen och Holgersen samla in 
alla uttryck från olika sånginsatser för att sedan, genom reduktion, sålla bort det som faktiskt inte är 
ett uttryck för intentionaliteteten till fenomenet utan snarare något som har att göra med något annat 
än fenomenet att hålla ton eller att sjunga rätt tex hålla reda på texten eller se glad ut eller vad det 
nu kan vara. 

Efter detta arbete kan jag bara dra slutsatsen att fenomenologins avtryck i den musikpedagogiska 
myllan, vad gäller min egen forskning, bara kommer att djupna. Jag kommer dessutom inte att 
kunna undvika att likt Fink-Jensen, Holgersen och Ferm försöka sprida kunskapen om det 
fenomenologiska arbetssättet för att avtrycken inte bara ska djupna utan även bli fler. 
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och avståndstagande från densamma. Derrida publicerar en första analys av fenomenologin i 
Introduction à ”L´Origine de la géometrie” de Husserl 1962.Därefter följer La voix et le 
phénomène (Rösten och fenomenet), 1967, som presenterar en första grund för dekonstruktioionen. 

Descartes, René (1596-1650) fransk filosof och matematiker. Ansåg att han genom sin blotta intuition kunde 
uppnå säker kunskap med hjälp av sitt förnuft. Ger ut Meditationes de prima philosophia (1641) 
samt Principia philosophiae (1644) där han utvecklar tvivlet för att nå säker kunskap. Formulerar 
filosofins första princip: Cogito, ergo sum. ”Jag tänker, alltså existerar jag”. Ser människan som en 
förening av två delar; kropp och själ. Dessa två är väsensskilda. En kropp, res extensa, kan inte 
tänka. Det kan däremot själen, res cogitans.

Euklides (levde 300 fvt.)  Även kallad Euklides från Alexandria. Grekisk matematiker som kan sägas vara 
fader till geometrin, senare kallad Euklidisk geometri. Författar Elementa, en av världens mest 
lästa böcker näst efter Bibeln och Koranen. I Elementa ges en beskrivning av definitioner, axiom 
och postulat som bygger upp hela geometrin. En utveckling av den euklidiska geometrin är den 
icke-euklidiska geometrin.  

Ferm, Cecilia (*1966) Har skrivit avhandlingen Öppenhet och medvetenhet. En fenomenologisk studie av 
musikdidaktisk interaktion vid Musikhögskolan i Piteå 2004. Fortsatt verksam på Musikhögskolan 
i Piteå och bedriver forskningsarbete i musikpedagogik och då främst med fenomenologi som 
vetenskaplig anstas. 

Fink-Jensen, Kirsten
(* 1945) Lektor vid Institut for Læring vid Köpenhamns Universitet. Lade fram sin avhandling 
med fenomenologiska ansats Musikalsk stemthed – et henrykt nu!, 1997. Forskar i pedagogik och 

59



då i synnerhet musikpedagogik med fenomenologiska och hermeneutiska ansatser. 

Halm, August (1869-1929) tysk musikpedagogk, kompositör och teolog. 

Hegel, Friedrich (1770-1831) tysk filosof. Ger ut Phänomenologie des Geistes (1807) samt Die Wissenschaft der 
Logik (1812-1816). Hegel försöker här återskapa hela tänkandets process, vilket enligt hans 
uppfattning, är verkligheten. Han rör sig här mellan varat och intet. Han menar att det som är 
förnuftigt också är verkligt och vice versa. 

Heidegger, Martin (1889-1976) tysk filosof. Mest betydande verk för fenomenologin Sein und Zeit (1927) översatt till 
svenska: ”Varat och tiden”. Största insatsen för den fenomenologiska rörelsen är hans begrepp med 
varat-i-världen. Han utvecklar därmed Husserls livsvärldsbegrepp. Heidegger knyter även ihop 
delar av fenomenologin med hermeneutiken och utvecklar därmed en slags hermeneutisk 
fenomenologi. 

Holgersen, Sven-Erik
(*1952) Lektor vid Institut for Didaktik vid Köpenhamns universitet. Ger ut sin avhandling  med 
fenomenologisk ansats (2002) Mening og deltagelse: iagttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i 
musikundervisning. Forskar inom musikpedagogik med fenomenologisk ansats.

Husserl, Edmund (1859-1938) tysk matematiker och filosof av judisk börd. Den moderna fenomenologins grundare. 
Disputerade i matematik med fortsatte över till filosofin. Utkom med Logische Untersuchungen I 
(1900) och blev professor i Göttingen året därpå. Håller föreläsningar om ”Die Ideen der 
Phänomenologie” 1907. Utkommer med Ideen I (1913), Formale und transzendentale Logik 
(1929), Méditations cartésiennes (1931) samt Die Krisis der europäischen Wissenschaften (1936). 
Lämnar slutligen efter sig över 40,000 sidor material som räddades till eftervärlden till Leuven i 
Belgien av Herman Leo van Breda.   

Ingarden, Roman (1893-1970). Elev till Edmund Husserl. Polsk filosof och alltså inte musikforskare. Skriver 
avhandlingen Das Musikwerk och  behandlar där musikens ontologi. Han ser musikverket som ett 
intentionellt objekt. Dvs kompositörens idéer som sedan realiseras i spelad och upplevd musik. 

Kant, Immanuel (1724-1804) tysk filosof samt professor i logik och metafysik. Han menar att all vår kunskap finns 
för oss i form av våra omdömen. Skiljer mellan analytisk kunskap och syntetisk kunskap samt 
mellan kunskap a priori (utan tidigare erfarenhet) och a posteriori (med tidigare erfarenhet). 
Vidare menar han att vi aldrig kan nå kunskap om tingen i sig, noumenon. Utan bara så som de 
visar sig för oss, så som fenomen.

Kurth, Ernst (1886-1946) schweizisk musikvetare, musikteoretiker och musikpsykolog. 

Lambert, Johann Heinrich
(1728-1777) schweizisk-tysk matematiker, astronom och filosof. Ser fenomenologin som en av 
fyra huvudinriktningar inom filosofin. Fenomenologi står för ”die Erscheinungen” läran om det 
som kommer till synes. Han skiljer mellan det sanna och det blotta skenet. Föregångare till 
Immanuel Kant. Ger ut Neues Organon (1764) där han skiljer tänkandet åt mellan varse-
blivningens innehåll och dess form.

Marton, Ference (*1939) Professor Emeritus vid Göteborgs universitet sedan 2006. Professor i pedagogik sedan 
1977 vid samma universitet. Utvecklade fenomenografin på 70- och 80-talet. Har nu fört 
fenomenografin vidare till sk variationsteori. Har givit ut en hel del litteratur i ämnet, bla Learning 
and awarenes tillsammans med Shirley Booth (1997).

Merleau-Ponty, Maurice
(1908-1961) fransk filosof. Studerade vid École Normale Supérieure tillsammans med Jean-Paul 
Sartre. Studerare psykologi under 30-talet och utkom med sin första avhandling i ämnet La 
structure du comportement (1938). Studerade därefter fenomenologi och utkommer med sin andra 
avhandling Phénoménologie de la perception (1945). Merleau-Pontys största bidrag till 
fenomenologin är hans tanke om den levda kroppen.     
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Mersmann, Hans (1891-1971) tysk musikforskare.

Meyer, Leonard B. (1918-2007) amerikansk kompositör och filosof som skrivit Emotion and Meaning in Music, 1957.

Pahuus, Mogens Lektor vid Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Uddannelse vid Aalborgs Universitet i 
Danmark. 

Platon (428-348 fvt) grekisk filosof. Lägger grunden för hela vår västerländska filosofi tillsamman med 
sin mentor Sokrates och sin elev Aristoteles. 

Roberts, Brian Professor vid Faculty of Education vid Memorial University of Newfoundland i Kanada.  Har 
bland annat skrivit om fenomenologi och etnometodologi i boken Micro Social Theory, 2006.

Ruin, Hans (*1961) Fil. Dr i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Kommer ut med en avhandling om 
Heidegger: Enigmatic Origins. Tracing the theme of historicity through Heidegger’s Work, 1994. 
Har överatt vissa fenomenologiska texter. Är bla medlem i redaktionsrådet för Yearbook for 
Phenomenology och svensk styrelserepresentant i Nordiskt sällskap för fenomenologi. . 

Sartre, Jean-Paul (1905-1980) fransk filosof och författare. Levde tillsammans med Simone de Beauvoir. Sartre är 
grundare till existensialismen. Gick ut från École Normale Supérieure som deras absoluta toppelev. 
Tar fenomenologin till Frankrike från Tyskland. Viktigaste verk för fenomenologin är La 
transcendance de l'ego (1936) översatt till ”Egots transcendens”. 

Schenker, Heinrich (1868-1935) österrikisk pianist och musikteoretiker.

Schäfke, Rudolf  myntar uttrycket ”energetics” för att beskriva rörelse och energi i musiken. ”Energetics” lanserades 
i Schäfkes Geschichte der Musikästhetik im Umrissen, 1934. 

Simmel, Georg (1858-1918) tysk sociolog. Ger ut Die Religion 1912 (första utgåva 1906) som tar upp begreppet 
Lebenswelt (livsvärld). 

Spiegelberg, Herbert 
(1904-1990). Amerikansk filosof som har gjort betydande insatser för den fenomenologiska 
rörelsen. Född i Strassbourg, Frankrike tog sin doktorsexamen vid universitetet i München 1928. 
Emigrerade till USA 1937. Gav ut The Phenomenological Movement: A Historical Introduction 
1953.  

Stern, Daniel (*1934) amerikansk psykolog som specialiserat sig i utvecklingspsykologi hos små barn och i 
synnerhet spädbarn. Utvecklar tankar om hur det lilla barnet förstår och kommunicerar med sin 
omvärld genom interpersoniella relationer. Sterns tankar och studieresultat hämtar sin näring från 
fenomenologin. 

Stumpf, Carl (1848-1936) tysk filosof och psykolog. Elev till Brentano i Göttingen. Kom att utveckla 
fenomenologin i empirisk riktning främst gällande tonuppfattning. Edmund Husserl är en av Carl 
Stumpf´s elever.

van Breda, Herman Leo 
(1911-1974) fransiskaner munk och filosof.  Skriver en avhandling 1941 om Husserl och den 
fenomenologiska reduktionen. Har sedan dess givit ut flera fenomenologiska böcker. Är mest känd 
inom fenomenologin som den person som räddar Husserls material undan en hotande förstörelse i 
och med andra värdskriget. Materialet samlas vid det katolska universitetet i Leuven i Belgien. Här 
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ORDFÖRKLARINGAR

ABSTRAKTION en föreställning av något. Abstraktion är att lämna den konkreta varseblivningen.

APPRESENTERADE ERFARENHETER    
ap- är prefix från latin och betyder till. Appresenterade erfarenheter är således en benämning på 
tidigare gjorda erfarenheter som automatiskt läggs till den direkta erfarenheten av medvetandet.  

AUTONOM av grek. auto, sätta sig i rörelse och nomos, lag. Autonom står för oberoende, självständig.  

AXIOM Odiskutabel självklarhet. Utsaga av logisk natur jmf. postulat utsaga om geometriska förhållanden

BEVIS bevis i matematiken: logisk slutledning som baseras på axiom

COGITATIO tanken och tänkandet.

DE-KONSTRUKTION konstruera ned, avkonstruera, bryta ned. Ej att förväxla med Derridas dekonstruktion vilken är en 
vetenskaplig inriktning (se Derrida i Personregister)

DELTAGANDE FORSKARE     
forskaren som tar hänsyn till sitt eget deltagande i studien. Hon blir en naturlig del av den 
studerade världen en konsekvens av Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen i rummet.

DEN LEVDA KROPPEN   
tanken med den levda kroppen kommer från Maurice Merleau-Ponty. Människan har inte en kropp 
hon är en kropp. Människans kropp och hennes handlingar förenas i hennes existen.

DESKRIPTIV att endast beskriva, inte analysera och dra slutsatser

DIVERGENS isärgående, motsats till konvergens

DUALISM uppdelat i två grundläggande skilda typer. Descartes dualism är åtskillnaden mellan själsligt och 
materiellt. Dessa två kan inte reduceras till varandra. 

EMPIRISM kunskapsteori som hävdar att all kunskap om verkligheten härstammar från sinneserfarenheten.

ENTITET avgränsad och enhetlig företeelse av konkret eller abstrakt slag.

EPISTEMOLOGI av grek. episteme, kunskap, vetande, vetenskap och logi, lära. Kunskapsteori eller vetenskapsteori.

EPOCHÉ av grek. tillbakahållande. Hos Husserl betecknar epochén att parentessätta den naturliga inställningen 
att världen existerar, samt alla de åsikter och teorier vi har om världen. 

ESSENS av lat. essentia, tysk. Wesen, väsen. De egenskaper som ett varande inte kan mista utan att upphöra att 
vara sig självt.

ETNOMETODOLOGI av grek. ethnos, folk och logi, lära.. Se även metod. Etnometodologi är läran om att nå kunskap om en 
grupp människor. 

EXISTENS av lat. existensia, tysk. Dasein, Existensen är att något förekommer i motsats till vad det är, dess  
essens.

EXPLICIT tydligt uttryckt, motsats till implicit

FENOMEN av grek. phainomenon, det som visar sig, det som framträder

FENOMENOGRAFI se fenomen samt -grafi, beskriva. Beskrivning av fenomenen

FENOMENOLOGI se fenomen samt -logi, lära. Läran om fenomenen. 

FENOMENOLOGISK REDUKTION   
den fenomenologiska metoden som reducerar bort allt som inte har med fenomenet att göra, till och 
med tron på fenoments egen existens. Att släppa fenomenet fritt från alla vidhäftelser. (Se även 
epoché).

FYSIKALISM filosofisk teori om att allt kan översättas till utsagor om fysiska föremål eller aktiviteter.

FÖR-FÖRSTÅELSE  tysk. Vorverstehen, den tidiga förståelsen dvs. det som leder meningen, innebörden, i en text.
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GENERALISERING av lat.generalis, göras allmängiltig.Att gå från det enskilda till det allmänna, från det partikulära till 
det generella. 

HERMENEUTIK av grek. hermeneuein, tolka, tolkningskonst. 

HERMENEUTISK CIRKEL   
ett förhållande mellan helhet och del. Där det ena ger en djupare förståelse av det andra.

IDEALISM av grek. idea, utseende, beskaffenhet. Samlingsnamn för kunskapsteoretiska inriktningar som alla 
anser att det inte kan finnas någon verklighet som är oberoende av mänskligt medvetande. Motsats till 
realism.

IDÉVÄRLD från Platon. Idévärlden är den sanna världen. Den värld som ligger utanför tid och rum. Den kan bara 
uppfattas av tänkandet och inte genom sinnena.

IMMANENT av lat. im, i och manere, förbli. Immanenta fenomen tillhör det egna medvetandet.

IMPLICIT underförstått eller inte direkt uttalat, motsats till explicit

INTENTIONALITET    den riktning som medvetandet har mot fenomenets meningsfullhet.

INTERSUBJEKTIV av lat. inter, mellan och subjectum, lagd under. Mellan subjekt eller mellanmänsklig.

INTONING begrepp introducerat av Daniel Stern. Intoning är den icke-verbala kommunikation som sker mellan 
föräldern och spädbarnet.  

INTROSPEKTION av lat. intro, in i och spicere, se. Själviakttagelse, iakttagelse av det egna medvetandetillståndet.

KOGNITION tänkande, det som följer efter varseblivningen. Jmf. perception

KONSTITUTION uppbyggnad. Konstitutionerandet av fenomenet i tanken är detsamma som uppbyggandet av tanken 
dvs. hur tanken formar sig själv. I konstituerandet kommer något först, de andra tankarna följer sedan 
den första tanken i en bestämd ordning. Tex ”bollen är rund” kan inte förstås om man inte först har 
förstått ”boll”.

KONVERGENS sammanfaller, närmar sig varandra, motsats till divergens

LIVSVÄRLD av tysk. Lebenswelt. Vår värld, bestående av noem. Vi förhåller oss till den naturligt och den är 
uppbyggd på ett, för oss, konstituerat sätt.

METAFYSIK grek. meta, över, efter. Metafysik är spekulationen över tillvarons väsen och yttersta grunder. Kan 
även användas synonymt med ontologi. Från början var metafysik en benämning på det som gick 
bakom det naturliga tex varat och Gud. 

METANIVÅ grek. meta, över, efter. Metanivå är en slags övernivå, ett ovanfrån perspektiv.

METOD grek. metodos, kunskapsväg, planerat framgångssätt för uppnående av kunskap. 

NOEM Husserls begrepp på det ting jag varseblir tex ett träd. Även om jag bara ser framsidan av trädet så har 
trädet en baksida, en krona, rötter osv fastän jag inte ser det. Noemet är trädet så som jag upplever det. 
Om det vid en närmare granskning visar sig att trädet saknar baksida, det är en kuliss, sprängs noemet 
och kräver förändring.

NOESIS den intentionella akten, i vilken vi riktar vårt medvetande.

NYANSERING förändra, modifiera, åstadkomma finare skiftningar i något

OBJEKTIV av lat. objectum. Att bara ta hänsyn till fakta. Motsats till subjektiv. 

ONTOLOGI av grek. on, varande eller varat. Läran om det säregna och väsensnödvändiga dragen hos det varande.

PARENTESSÄTTA se epoché

PERCEPTION varseblivning, upptagningen till medvetandet, kognitionen. Jmf. kognition.

POSITIVISM av lat. ponere, sätta, framställa. Positivisterna menar att endast erfarenhetskunskaperna kan generera 
kunskap. De ärver sitt synsätt på kunskap från naturvetenskaperna. Genom försök kan kunskap 
genereras och generaliseras och på så sätt förutsäga vad som komma skall.   

POSTULAT utsaga om geometriska förhållanden jmf. axiom utsaga av logisk natur.

REDUKTION av lat. reducere, föra tillbaka. 

SINNEVÄRLD sinnevärlden eller fenomenvärlden är Platons idé om den värld som uppfattas med hjälp av våra 
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sinnen. Fenomenvärlden ligger till grund för förnimmelser, skuggor och spegelbilder. 

SUBJEKTIV av lat. subjectum. det privata, det som tillhör ett subjekt, motsats till objektiv.

TRANSCENDENT av lat. transcendere, överskrida

VÄSEN av tysk. Wesen, lat. essentia. Någots essens, idé, form, natur eller substans. De egenskaper som 
varandet inte kan mista utan att upphöra att vara sig självt.

VÄSENSKÅDANDE   av tysk. Wesensschau. Enligt Husserl finns en skillnad mellan tillfälliga och väsensbestämda drag hos 
ett föremål.

* Ordförklaringarna ovan är hämtade från Filosofilexikonet (1988), Nationalencyklopedin (1991) samt Norstedts 
Svenska Ordbok + Uppslagsbok (1999). 
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