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Inledning 

 

I två olika studier genererades, eller om man så vill producerades, texter som representerar 

levande kroppars erfarenheter i olika musikpedagogiska rum (Ferm, 2005). I denna 

produktion användes olika redskap och intresse- eller hållpunkter som inverkade på vilka 

erfarenheter som beskrevs på vilket sätt, även om texterna komponerades i en fri och öppen 

anda. Hållpunkterna var också utgångspunkter för intervjufrågor respektive en första 

sammanställning av notiser och filmintryck. Jag som forskande subjekt, precis som deltagarna 

i studien, var aktiva i producerandet. I analysen av de producerade texterna, vilka har 

karaktären av film, fältnotiser, skrivna reflektioner, kommentarer till filmer samt 

intervjuutskrifter var det dock endast jag som forskare som var aktiv. Det var då jag på nytt 

tog ett steg tillbaka och gav fenomenet ny chans att visa sig i dessa texter. 

 

I en procedur där fenomenet formulerades eller hittades på nytt skapades en ny fråga till 

textmaterialet, eller vice versa; Genom att tvingas formulera nya frågor framträdde 

fenomenets karaktär tydligt. Detta gjorde den fortsatta analysen möjlig, på så sätt att sidor av 

fenomenet fick möjlighet att visa sig på nya sätt. Hållpunkterna jag nämnde förut lades åt 

sidan och på så sätt satte jag mina utgångspunkter inom parentes. När fenomenets olika sidor 

framträdde blev det möjligt att genom variation och reduktion finna fenomenets essens. För 

att kunna ställa nya frågor var medvetenhet om vilken karaktär fenomenet hade av betydelse. 

Ny text som kommunicerar teman vilka beskriver olika aspekter av fenomenet skapades och 

till sist skrev jag en text som förde fenomenet tillbaka till sitt sammanhang. Konkret handlade 

det om att använda exempel från de observerade sammanhangen respektive perspektiverande 

teorier. Denna slutliga text gör förhoppningsvis fenomenet tydligt och förståeligt.  Syftet med 

detta paper är att beskriva de olika faserna i denna procedur närmare genom två studier som 

jag nämnde ovan, och till sist att diskutera betydelsen av fenomenets karaktär (Fink-Jensen, 

2003; van Manen, 1997; Rønholt, 2003; Spiegelberg, 1982). 

 

Bakgrund 

Tillkomsten av de två studierna grundade sig i en evig undran över människans förhållande 

till världen. En undran som här tog sin utgångspunkt i ett specialpedagogiskt förhållningssätt 

där individen har rätt att mötas och utvecklas utifrån sin förmåga. Vad kan det innebära för 

barn med ett begränsat hörselsinne att utveckla sin kommunikationsförmåga genom dans? 

Vad kan det innebära för ungdomar med fallenhet och förmåga i musik att få möjlighet att 

utveckla musikalisk kunskap inom grundskolans undervisning? Frågorna gav direkt näring till 

ny undran och en mängd nya frågeställningar. En text skriven i fenomenologisk anda 

karaktäriseras av, förutom att den grundar sig i undran, att den uppmanar läsaren till undran 

(van Manen, 2002).  

 

Kroppen är utgångspunkten för all vår existens, den är sammanflätad och oupplösligt 

förbunden med världen. Allt vi lär oss lär vi oss med hela vår kropp; i samspel med världen 

blir vanor internaliserade. Som kroppar erfar vi genom perception tid, rum och andra 

människor. Är något av våra sinnen begränsade, eller ovanligt väl utvecklade blir vårt 



 

 

erfarande annorlunda, men det är alltid på det sätt vi erfar världen som den blir meningsfull 

för oss. Vad kroppen lär sig glömmer den inte så lätt. I stället är den fenomenala kroppen nära 

förknippad med en människas identitet; ”Jag kan något – jag är engagerad i världen” 

(Hangaard-Rasumssen, 1996; Merleau-Ponty, 1997). 

 

I det musikpedagogiska rummet erfar människan musik genom lyssning, musicerande, 

komponerande, dans och reflektion (Ferm, 2004). Tid, rum, kulturellt och socialt 

sammanhang inverkar på lärandets karaktär. Elevernas tidigare erfarenheter utgör grunden för 

det meningsskapande som sker i mötet med världen i detta musikpedagogiska rum. Ljud, 

instrument – eller andra redskap, rörelse och medmänniskor utgör en helhet där varje 

människas unicitet har avgörande betydelse. Förhoppningsvis blir eleverna här erbjudna 

speciella estetiska upplevelser samt möjligheter att skapa, utveckla och reflektera över egna 

uttryck. Att imitera, införliva och kommunicera är viktiga aspekter av processen. Målet är att 

rummet kan utgöra en estetisk sfär där eleverna ges möjlighet att utveckla sig själva, sina 

inbördes relationer och sina relationer till omvärlden. Dessa grundtankar var utgångspunkter 

för de två studierna som ligger till grund för resonemanget om texttolkning i fenomenologisk 

anda. 

 

De två studierna 

 

Studie 1 

Att erbjudas ett formspråk – en studie av hur barn med hörselnedsättning tillägnar sig dans 

som uttrycksmedel. En studie i aktionsforskningsanda. 

 

Frågeställningar; 

 •   Hur kan elever med hörselnedsättning erbjudas dans som formspråk? 

 •   Vad konstituerar barnens ”jag kan”-känsla när det gäller dans? 

 •   Vilka aspekter är viktiga i denna utvecklingsprocess? 

 •   Vad blir speciellt i dessa sammanhang när ett av barnens sinnen är begränsat? 

 

Studie 2 

Att erbjudas musikalisk utveckling – erfarenheter av grundskolans musikundervisning bland 

ungdomar med förmåga och fallenhet för musik. En intervjustudie. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva och försöka förstå erfarenhet av grundskolans 

musikundervisning hos några ungdomar med fallenhet och förmåga för musik. I ett längre 

perspektiv syftar studien till att utgöra en grund för utveckling av grundskolans 

musikundervisning med fokus på ovan nämnda barn och ungdomar. 

 

Fenomenologiska utgångspunkter för forskarens relation till ”text” 

Valet av metoder för materialproduktion i de två studierna var influerat av en vilja att komma 

så nära fenomenet, eller deltagarnas levda värld, som möjligt. Det handlar om  att få grepp om 

subjektens – första personens – erfarande av världen. Fenomenologin erbjuder inte bara en 

enda metod, utan i stället en utmaning till forskaren att hitta den mest lämpliga metoden, eller 

de mest lämpliga metoderna, för varje enskild studie. Att använda observation i 

aktionsforskningsanda kändes mest relevant då barn med hörselskada i intentional 

dansverksamhet med utvecklingsmöjligheter skulle studeras. Möjligheten att närvara i 

sammanhanget var begränsat, eftersom skolan var belägen långt ifrån min hemkommun. I den 



Paper presenterat vid NNMPF i Köpenhamn, DPU, januari 2006 

 

andra studien förväntades intervjuer kommunicera sedan tidigare levda erfarenheter på ett så 

levande sätt som möjligt. Hur texter genererades genom dessa metoder kommer närmare att 

beskrivas i den kommande texten. Jag vill dock redan nu förklara att text i detta fall kan 

utgöras av fältnotiser, videofilmer, minidiskinspelningar, transkriptioner samt skriven text i 

olika faser. Text är symboler som representerar mänskliga handlingar och reflektioner.  

 

Det sammanhang inklusive de subjekt jag studerade visade sig för mig samtidigt som jag var 

riktad mot dem. Jag kom in i och bebodde samma värld som de med en speciell riktadhet 

samtidigt som jag erfor världen jag studerade i sin naturliga form. Den oreflekterade 

upplevelsen av sammanhanget fanns botten medan jag parallellt erfor världen så väl 

reflekterat som vetenskapligt (Husserl, 1976). Jag växlade mellan distans och närhet, men 

utgångspunkten var att skapa möten med de subjekt jag studerade, samt vara närvarande och 

bli berörd av konkreta och faktiska omständigheter. Det jag erfor knöts till mina tidigare 

erfarenheter samtidigt som jag försökte vara öppen och förutsättningslös. I samspel med 

subjekten konstituerades mening. Vilken text som producerades var beroende av de subjekt 

som deltog i studien.  

 

När fenomenet väl hade beskrivits genom ett intuitivt, analytiskt och deskriptivt 

förhållningssätt gällde det att hålla sig distanserad för att finna essensen i fenomenet, och till 

hjälp fanns fenomenologiska redskap; epoché, variation och reduktion. Nya frågor ställdes till 

materialet. Så väl förförståelse och som tidigare teoretisk kunskap om fenomenet gjordes 

medveten och sattes inom parentes.  

 
Ved at anvende teknikkerna epoché, reduktion og variation søger man dels at afgrænse den 

fænomenologiske genstand dels at nå til en forståelse, der er så differentiert som muligt. Det 

indebærer, at fænomenologiske undersøgelser principielt må betragtes som uafsluttede, selv om 

de umiddelbart kan oppfattes som dekkkende (Rønholt et al, 2003, s. 62).. 

 

Hur jag rent praktiskt gick tillväga med dessa tekniker beskrivs närmare i texten nedan. 

Proceduren 

Jag vill koppla proceduren i stora drag till Hastrups (1999) tankar om teoriutveckling och 

genrer. Erfarenheter omvandlas till text, som omvandlas till ny text i relation till andra texter 

vilka sedan läses och utvecklas vidare i samspel med läsaren. Beroende på forskarens 

utgångspunkter och det paradigm han eller hon befinner sig inom används speciella ord för att 

analysera, förmedla och förklara de erfarenheter som studerats. Forskaren bidrar också till att 

konservera eller utveckla betydelsen av de ord som används inom genren. Orden som läsaren 

får tillgång till kan fungera som nya begrepp vilka skapar ordning i kaotiska erfarenheter, 

eller som något som gör att läsaren känner igen sig i det oprövade (Hastrup, 2001).  

 

Mina utgångspunkter, som ligger till grund för de metodval jag gjort, har medverkat till att de 

erfarenheter som studerats, presenteras i den genreform de gör. Samtidigt är jag till viss del 

med och utformar genren. Vad genren skulle benämnas lämnar jag öppet för läsaren, men helt 

klart är att texten är utvecklad på fenomenologisk grund i ett fenomenologiskt rum, inom en 

fenomenologisk genre. I denna artikel fokuseras textanalys. Jag har gjort klart att denna 

analys föregår i olika faser, vilka inte är klart åtskilda utan överlappar varandra. I den första 

fasen – erfarenheter blir text – är även subjekten som deltar i studien aktiva genom sina ord 

och handlingar, medan det i de senare faserna endast är forskaren som är aktiv.  

 

Jag väljer att presentera de två studierna parallellt, för at ha möjlighet att lyfta upp och belysa 

fenomenet ”fenomenologisk textanalys” med speciellt fokus på fenomenets karaktär.  



 

 

 

Studie 1 fas 1              Studie 2 fas 1 

Under läsåret 2004-2005 besökte jag skolan 

fem gånger. Jag filmade danslektioner i två 

olika grupper. Den yngre gruppen bestod av 

barn i förskoleklass och årskurs ett, och den 

andra av barn från andra och tredje klass. 

Antalet varierade från 10 till 15 barn per 

grupp. Jag ställde kameran på en plats där så 

stor del som möjligt av aktiviteten och rummet 

fångades. Vid ett tillfälle höll jag dock 

kameran på axeln och följde en till fyra elever 

åt gången. Under det att videon stod på sitt 

stativ skrev jag fältnotiser. I notiserna försökte 

jag få med så mycket som möjligt av det som 

skedde samt hur jag tolkade det. Ibland riktade 

jag om kameran för att följa lektionens 

aktiviteter. I direkt anslutning till lektionen 

skrev jag rent notiserna och när jag kom hem 

tittade jag igenom filmen en första gång. Jag 

gjorde en grov analys med utgångspunkt i 

barnens utrymme för lust, initiativ och 

uttryckssätt, deras sätt att delta och röra sig 

samt möjligheter att kommunicera. En 

medvetenhet fanns hela tiden om att rummet, 

kamraterna, musiken och pedagogerna 

utgjorde det rum aktiviteten föregick i och 

som också grundade och inverkade på det som 

skedde. 

 

Båda dessa sammanställningar samt 

kommentarer skickades till lärarna och 

danspedagogen för vidare reflektion. För det 

mesta fick jag deras reflektioner tillbaka i god 

tid innan nästa besök. I samma tidsperiod 

transkriberade jag filmen mer ordagrant och 

detaljerat, nu med mer distans och öppenhet 

(jfr Ferm, 2004). 
 

Efter att ha misslyckats med ambitionen att 

använda gruppintervju som metod, valde jag 

att genomföra fyra enskilda intervjuer med 

ungdomar av sina lärare ansågs ha speciell 

förmåga och fallenhet för musik. De skulle ha 

genomgått vanlig grundskola och ha varierad 

musikalisk bakgrund. Ungdomarna 

kontaktades via telefon och erbjöds 

tillsammans med någon vårdnadshavare att 

skriva på ett papper där de godkände sitt 

deltagande. Intervjuerna spelades in på 

minidisc och skrevs ut ordagrant.  

Det visade sig att urvalet på ett bra sätt 

motsvarade ett antal ungdomar i 15-17 års 

ålder med fallenhet och förmåga för musik, 

med intresse för olika genrer, och som 

representanter för olika kön. Intervjun 

fokuserade med hjälp av en mindmap (bil 1) 

deras upplevelse av grundskolans 

musikundervisning utifrån följande 

frågeställningar.  

 

-Hur blev du bemött? 

-Kände lärarna till din musikaliska erfarenhet? 

-Hur fick de reda på den? 

-Vad gjorde de av den? 

-Vilket utrymme fick ditt intresse, din lust, 

vilka möjligheter till utveckling på olika plan 

erbjöds du? 

-Vilken möjlighet fick du att bredda dig inom 

musikområdet? 

-Allmänna upplevelser… 

-Vad hände med ditt musikintresse under 

grundskoletiden? Konsekvenser för fortsatt 

intresse… 

-Vad tillförde musikundervisningen 

kunskapsmässigt? 

-Hur ser du på dig själv i andra skolämnen? 

Vad fick du för möjligheter där? 

-Vad kan förändras? Har du några tips till 

musiklärare som gör att de kan bemöta sådana 

elever som er på ett bättre sätt? 

-Vad motiverar dig att fortsätta med musiken? 
 

 

I nästa fas, text blir ny text, är endast jag som forskare aktiv i processen. Det är nu det är 

viktigt att karaktären på fenomenet blir klart och att jag distanserar mig och på nytt är öppen 

för materialet. Det handlar om att genom fördjupat studium av det som skapades och erfors i 
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den första fasen skapa ny mening. Så länge denna beskrivning av fenomenet föregår, ser jag 

det som att jag befinner mig i mitten av en sol (Ferm, 2004). I studie ett blev det tydligt att 

fenomenet som skulle beskrivas och analyseras var processen där ett formspråk, dans, 

införlivas hos barn med hörselnedsättning. I studie två var fenomenet musikundervisning i 

relation till ungdomar med förmåga och fallenhet för musik. Jag förhöll mig till texterna på 

lite olika sätt, beroende på att det var helt olika erfarenheter som fanns i fokus för studierna. 

jag använde olika metoder för att producera texter tillsammans med deltagarna och jag 

fortsatte produktionen inom olika undergenrer. Efterhand vandrade jag mellan solens strålar 

med syfte att låta fenomenen framträda i hela sin bredd. Under vandringen håller jag mig 

distanserad, parentessatt, men också tolkande. 

 

Studie 1 fas 2              Studie 2 fas 2 



 

 

Min analys av studiens samlade material tar 

utgångspunkt i Fink-Jensens (2003) tolkning 

av Alrø’s m fl (1997) modell samt mitt 

tidigare operationaliserande av Spiegelbergs 

fenomenologiska sjustegsmodell för analys av 

texter (Ferm 2004a; Spiegelberg, 1982). 

Fenomenet som beskrivs och analyseras är 

processen där ett formspråk, dans, införlivas 

hos barn med hörselnedsättning. 

 

 Notiser förs under danstillfället 

samtidigt som skeendet spelas in med 

hjälp av video. Notiserna är uppdelade 

i erfarenhet och tolkning. Informella 

samtal förs med danspedagogen. 

 

 Notiserna renskrivs och 

tolkningarna sammanförs till 

reflektioner över danstillfället.  

 

 En första genomgång av filmen 

resulterar i en beskrivning med 

tillhörande kommentarer genomförs. 

 

 Tillgång till pedagogernas 

reflektioner över notiser och 

kommentarer. Konstituerade mest 

bekräftelse men också en djupare 

förståelse av sammanhanget. 

 

Dessa fyra första steg är präglade av intuition 

och studiens första utgångspunkter; 

deltagande, lust, rörelse och kommunikation. 

 

 En andra genomgång, innan nästa 

besök, resulterar i en transkription som 

mer ordagrant beskriver skeendet. 

 

 En genomläsning av notiser och de 

första genomgångarna av filmerna 

resulterar i några nya frågeställningar 

och aspekter börjar framträda. 

 

Dessa två steg är mer präglade av light 

epoché, min förförståelse sätts inom parentes 

och jag studerar materialet med ”nya friska 

ögon”. 

 

 Ett första försök till tematisering 

görs. 

 

 Genomläsning av transkriptioner 

vidareför tematiseringsarbetet samt 

inleder ett arbete med att finna 

holistiska konkretiserande exempel. 

 

För att komma åt den essentiella meningen av 

fenomenet musikundervisning av ungdomar 

med förmåga och fallenhet för musik försökte 

jag att på ett övergripande sätt reflektera över 

de intervjuade ungdomarnas erfarenhet av sin 

musikundervisning i grundskolan. Tanken var 

att olika teman som tillsammans beskrev 

fenomenet skulle få möjlighet att visa sig. 

Mening är aldrig enkel eller endimensionell, 

den är multidimensionell och komplex.  

 
To do human science research is to be 

involved in the crafting of a text. In 

order to come to grips with the 

structure of meaning of the text it is 

helpful to think of the phenomenon 

described in the text as approachable in 

terms of meaning units, structures of 

meaning, or themes (van Manen, 1997, 

p. 78). 

 

I processen av tematisering genom ett 

insiktsfullt inventerande och upptäckande är 

öppenhet och ”seeing” avgörande. Processen 

drivs av en önskan att skapa ordning. Teman 

kan beskrivas som stjärnor på en himmel, de 

hjälper oss att navigera inom ett speciellt 

område (van Manen, 1997).  

 

Mitt första närmande till texten – som inte kan 

separeras från genomförande och utskrift av 

intervjuerna – var holistiskt till karaktären, för 

att senare övergå till en mer selektiv och 

upplyftande approach. Jag försökte att se bort 

från såväl mindmap som frågor och 

koncentrerade mig på de intervjuades 

budskap, för att se vilka gemensamma teman 

som berättade om fenomenet 

musikundervisning utifrån deras specifika 

perspektiv. Vad var det som var väsentligt för 

att de skulle få ut något av undervisningen? 

När fem teman utkristalliserat sig beskrev jag 

dem utifrån de intervjuades berättelser i 

löpande text, för att till sist belysa vissa 

aspekter med hjälp av ordagranna citat. 
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I dessa analysprocesser produceras nya texter – resultat – som också till större eller mindre 

grad förhåller sig till andra texter och teorier. Så småningom förs resultatet tillbaka till en 

kontext, som förhoppningsvis gör fenomenet mer tydligt och igenkännbart. Även denna 

process gestaltas på lite olika sätt i de olika studierna, men jag ska försöka särskilja faserna 

från varandra.  

 

Studiens samlade material visar att barnen har 

fått en bättre dansförmåga under det år jag 

studerat dem. Det gäller i de båda grupperna, 

även om en tydligare skillnad syns i den yngre 

gruppen eftersom deltagarna där var mer eller 

mindre nybörjare då jag mötte dem första 

gången. Barnen har större kontroll på sin 

kropp, rör sig tightare till musiken, är mer 

varierade i sina egna uttryck och snappar fort 

upp rörelser som danspedagogen visar. Jag 

menar att de kan säga; ”jag kan dansa”. 

Studien visar på att i processen där ett 

formspråk, dans, införlivas hos barn med 

hörselnedsättning, är nedanstående 

tematiserade aspekter väsentliga. Temana skall 

inte ses som fristående eller som att de följer 

på varandra i en bestämd ordning. Oftast äger 

de rum samtidigt i en helhet, i det komplexa 

sammanhang jag beskrev tidigare, där kroppen 

är utgångspunkt för så väl lärande som 

kommunikation. De efterföljande exemplen 

visar på episoder från mitt sista besök på 

skolan där ett eller flera av dessa teman 

synliggörs. Sist i kapitlet tar jag upp 

reflektioner kring att de deltagande barnen har 

nedsatt hörsel. Det som redan nu bör 

understrykas är dock att samtliga barn är 

aktiva i dansaktiviteterna samt att deras 

ordinarie lärare tolkar då det behövs för att 

alla skall ha möjlighet att vara delaktiga i 

kommunikationen. Medvetenhet om egen 

rörelse, perception av andras rörelser, 

medvetenhet om del i kommunikation, 

förståelse för hur kropp kan användas som 

uttryck, pröva egna uttryck och använda 

införlivade rörelser, samspel med musiken, 

”lust, glädje och engagemang”. 
 

Utifrån en reflekterande analys av de 

intervjuade ungdomarnas erfarenhet 

utkristalliserade sig följande teman som 

förväntas beskriva fenomenet på ett 

heltäckande sätt: Att bli sedd, Att få komma till 

praktisk handling, Att få använda och utveckla 

sin förmåga att tänka, Att få finnas i 

musikaliska sammanhang utifrån sin nivå samt 

Relationer till läraren. Något som kan betonas 

är att samtliga intervjuade har en drivkraft att 

lära sig musik, på olika sätt på en mängd olika 

ställen, inte bara inom institutionerna. Jag 

väljer att kalla dem Christian, Anna och Pia. 

 

Min undran över vad ungdomarna ansåg som 

väsentligt för att de skulle få ut något av 

grundskolans musikundervisning har lett till 

en mängd nya frågeställningar. En del av 

dessa tas upp till diskussion i textens 

avslutande avsnitt, men en del förblir 

obesvarade och kommer att ligga till grund för 

fortsatt arbete inom området. 
 

 

Tills sist, innan fasen där läsaren fortsätter att utveckla ordens innebörd i det samspel 

läsningen innebär, har jag alltså försökt att kontextualisera resultatet. I studie ett har jag 



 

 

använt beskrivningar av det studerade sammanhanget och i studie två van Maanens teoretiska 

existensiella bilder; rumslighet, kroppslighet, tidslighet och relationer.  
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En uppvärmningsdans 

 

Jag vill börja med att beskriva och reflektera 

över en dans barnen fick lära sig vid det femte 

tillfället. De hade aldrig dansat den förut och 

danspedagogen uppmuntrar dem att titta på 

henne och göra likadant.  

 
Först ska ni titta på mig och sedan ska   

ni göra precis likadant. 

 

Barnen instrueras att börja med tårna på ett 

svart streck och näsorna mot spegeln. Första 

gången är det tydligt att de flesta av barnen 

härmar danspedagogen genom att titta på hur 

hon gör rörelserna, inte minst genom spegeln, 

men de är snabba att hänga på rörelserna. 

Pedagogen säger väldigt lite, visar tydligt med 

kroppen hur det hela skall gå till och de olika 

turerna flyter på.  

 

Danspedagogen frågar efter den första 

genomgången hur stegen i början av dansen 

skall utföras, om de ska vara stora eller små, 

hur de skall förhållas till rummet och musiken.  

 
-Ok, säger danspedagogen, hörrni, det 

gick ju ganska bra, jag undrar en sak 

bara, när man går framåt, så där, gå gå 

gå gå, tycker ni att man ska göra små 

små steg eller ska man göra stora? 

-Stora!  

-Ska man göra jättestora? 

-Nej, lagom! 

-Lagom? Hur ser de ut?  

 

Några tjejer reser sig direkt och visar hur de 

menar att stegen skall vara. Danspedagogen 

uppmanar även pojkarna att känna på stegen. 
 

-Kan ni göra lika stora bakåt? Får jag se 

om ni kan göra lika stora bakåt? Bra! 

Får jag se killarna också? Bra Anders! 

Vi gör så en gång till, kom! Vi ska gå 

tillsammans! Vi ska gå ganska stora 

steg bakåt också, kommer ni ihåg det? 

Nu ska vi bara träna på den här dansen. 

 

Barnen får också reflektera över hur stegen 

skall göras bakåt för att bli ”likadana”.  Sedan 

får de fundera över fingrarnas positioner när 

armen sträcks ut, samt hur blicken skall vara 

riktad.  

 
-Kan ni titta på min hand nu? Om jag 

lyfter upp den vad händer med 

fingrarna? Man drar den så långt man 

kan. Min arm är lite konstig. Den är 

böjd åt fel håll. Men man sträcker så 

Jag väljer att som sammanfattning av 

resultatet ta utgångspunkt i van Manens 

(1997) fyra grundläggande existentiella 

aspekter av livsvärlden; rumslighet, 

kroppslighet, tidslighet och relationer.  

 

Levt rum konkretiseras av de intervjuades 

erfarenhet av det sammanhang vari 

musikundervisningen ägt rum, eller kunde ha 

ägt rum. Hur rummet eller miljön ser ut är inte 

ensamt avgörande för om elever med fallenhet 

och förmåga för musik får möjlighet att 

utvecklas. Intressant är dock att utrustning och 

då speciellt tillgång på instrument värderas. 

Att piano bör finnas i rummet där 

musikundervisningen genomförs och att flera 

utrustade rum i närheten av musiksalen skulle 

gynna dessa ungdomar är några exempel. 

Önskvärt är också att det i dessa rum finns 

tillgänglighet på medmusikanter, musikaliska 

intryck och möjligheter till musikaliska 

uttryck. 

 

Levd kropp syftar tillbaka på den 

fenomenologiska grundtanken att vi alltid 

finns som kroppsliga subjekt i världen. Det är 

också, med detta sätt att tänka, med kroppen vi 

känner om vi kan, och lär oss något eller inte. 

Det är när dessa ungdomar får tillfälle att 

använda och utveckla sin musikaliska förmåga 

som de upplever ”jag-kan” (Merleau-Ponty, 

1997). Får elever endast ligga långt under sin 

nivå infinner sig inte denna känsla utan lust, 

motivation och intresse riskerar att gå förlorad. 

Genom att använda kroppen i det 

musikpedagogiska rummet lär vi oss musik. I 

nya musikaliska sammanhang utmanas och 

utvecklas den kroppsliga vanan. Lärarens roll 

blir att erbjuda denna utmaning och möjlighet 

till utveckling. 

 

Levd tid är subjektiv till skillnad från klocktid. 

Materialet visar på att begåvade ungdomar 

ibland upplever tiden som begränsande för sin 

musikaliska utveckling, både att timmen är för 

kort, förekommer för sällan och att mer tid för 

musik kunde erbjudas i olika former. Något 

som förkommer under en av de intervjuades 

högstadietid benämns lagtid, vilket innebär tid 

för valfri aktivitet. Där ingår dock inte musik 

som ett alternativ.  

 

Levda relationer visar sig vara en viktig 

aspekt, som egentligen är svår att koppla ifrån 

den övriga levda erfarenheten av tid, rum och 

kropp eftersom vi alltid lever i relation till 



 

 

 

Reflektion över fenomenets karaktär 

Som jag nämnt tidigare är det enligt min mening avgörande för att fenomenologisk 

analysmetod skall fungera att fenomenets karaktär och utvecklingen av densamma är 

medvetandegjord hos forskaren. Det är viktigt att det finns en öppenhet för denna utveckling 

samtidigt som processen där reduktion och variation är väsentliga redskap påverkas av och 

påverkar medvetenheten om fenomenets karaktär. Trots att stor möda lagts ned på att i början 

av en studie avgränsa ett fenomen och fastställa hur man på bästa sätt kommer åt första 

personens perspektiv, krävs nya bestämningar av, eller reflektioner över, fenomenets karaktär 

under vägen. Sådana bestämningar underlättar beskrivning av fenomenet som är en grund för 

att parentessättning, reduktion och variation skall vara möjlig. Detsamma gäller återförandet 

av fenomenet som en helhet tillbaka till en meningsfull kontext. Denna process är inte så 

linjär som denna text kanske framställer den, och den är heller inte ensidig. Under hela arbetet 

med att från empiri genom olika textformer till en text som möter läsaren, influeras fenomenet 

kontinuerligt. Min önskan med denna text, förutom att den gjort mig själv mer medveten och 

reflekterande, är att den kan väcka tankar om forskarens relation till fenomenet under 

textanalysens gång – kanske även inom andra genrer än den fenomenologiska. 
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