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Johanna Österling Brunström Johanna Österling 
Brunström examinerades 1987 som rytmik- och ensemble-
lärare från Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 
Därefter har hon arbetat med alla stadier och åldrar från 
förskola till universitet. Hon har också haft uppdrag som 
skolledare på gymnasiets estetiska program samt linjeföre-
ståndare på folkhögskola. Därutöver har hon även arbetat 
som teaterproducent samt som frilansande föreläsare och 
pedagog.  1994 började hon arbeta på Musikhögskolan 

vid Örebro universitet där hennes huvudsakliga verksamhetsfält är rytmik, 
tillsammans med ämnesdidaktik och handledning. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i fyra olika musikaliska kontexter som 
representeras av en professionell musiker, en konsertbesökare/kompositör, en 
dj och en dansare. De fyra deltagarna i studien har observerats i sin kontext. 
Detta skedde vid en orkesterrepetition, ett konserttillfälle, på en nattklubbs-
spelning och en dansrepetition. Observationerna följdes därefter upp med 
intervjuer. Avhandlingens teoretiska grund vilar på Maurice Merleau-Pontys 
fenomenologiska filosofi tillsammans med Frede V Nielsens förståelse av 
musik som ett meningsuniversum. Deltagarnas röster kommer till tals genom 
livsberättelser och en fenomenologisk-hermeneutisk textförståelse. En analys 
av livsberättelser och intervjuer ligger till grund för de teman (essenser) som 
framträtt och som beskriver respektive deltagares kroppsligt förankrade me-
ningsdimensioner. Studien visar att alla fyra musikaliska kontexter delar den 
kroppsligt förankrade meningsdimension som tar utgångspunkt i lärande och 
kunskap i musik. Gemensamt för studiens fyra kontexter är också erfarandet 
av det estetiska, emotionella och existentiella i relation till musicering. Rum-
met spelar en meningsfull roll, tillsammans med att kropp och kommunikation 
har en avgörande betydelse vid musicering för de fyra kontexterna. Diskus-
sion tar upp hur vi är till världen med vår kropp. De estetiska, emotionella 
och existentiella erfarenheter som utgör vårt varande i världen diskuteras 
och avslutningsvis behandlas det kunskaps- och bildningsfält som belyser 
kroppen som utgångspunkt i en skolkontext.

 
isbn 978-91-7529-100-0

Kropp, görande och varande i musik 
en fenomenologisk studie
Johanna Österling BrunstrÖm
Musikvetenskap

Doktorsavhandling

Joh
ann

a Österlin
g Brun

strÖm
 

Kropp, görande och varande i m
usik


