
Sang for Sindet
Fremme af sociale og emotionelle kompetencer og læringspotentialer



Jeg vil male dagen blå
med en solskinsstribe på
vælge lyset frem for skyggen
gi’ mig selv et puf i ryggen
tro på alting, selv på lykken
jeg vil male dagen blå.

2. Jeg vil male dagen gul
solen som en sommerfugl
sætter sig på mine hænder
alle regnvejrsdage ender
der står “maj” på min kalender
jeg vil male dagen gul.

3. Jeg vil male dagen rød
med den sidste roses glød
jeg vil plukke kantareller
løvetand og brændenælder
leve i det nu, der gælder
jeg vil male dagen rød.
1.

4. Jeg vil male dagen grøn
dyb og kølig – fl askegrøn
sætte tændte lys i stager
glemme rynker, dobbelthager
håbe på mit spejl bedrager
jeg vil male dagen grøn.

5. Jeg vil male dagen hvid
nu hvor det er ulvetid
købe franske anemoner
for de sidste tyve kroner
lytte til Vivaldis toner
jeg vil male dagen hvid.

6. Jeg vil male dagen lys
strege ud og sætte kryds
jeg har tusind ting at gøre
klokken elleve-femogfyrre
blev november hængt til tørre
jeg vil male dagen lys.

Regnvejrsdag i november, Pia Raug



Vi begynder med 
slutningen/konklusionen

Korsang (musik) kan fremkalde nærvær, der leder til 
opmærksomhed på relationelle aspekter med blik for andre 
mennesker. 

Korsang, musik, kulturelle aktiviteter, indeholder et mentalt 
sundhedspotentiale, der med fordel kan inddrages i 
forskellige læringssammenhænge.



Mange af os trives ikke … Vores mentale sundhed er udfordret

Vi rammes af ensomhed, depression, angst …



Den Nationale Sundhedsprofil

Andelen, der har en lav score på den mentale helbredsskala, er 
steget i alle aldersgrupper og blandt mænd og kvinder.

Dermed fortsætter udviklingen og med en kraftig stigning
blandt de 16-24 årige.

Kilde: Danskernes Sundhed

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Danskernes-sundhed


Hvorfor er mental sundhed vigtig?

Mental sundhed er vigtig for vores livskvalitet og gode leveår 
og er beskyttende mod udvikling af psykisk og fysisk sygdom.



Fremmedgørelse og tab af resonans

• Ifølge den tyske sociolog Hartmut Rosa, bevæger vi os i 
‘relationsløse relationer’.

• Det fremmedgør og lader os ude af resonans med vores 
omverden.

• Kunstneriske/kreative udtryk/indtryk – eller arbejdet med 
sanselige elementer, kan hjælpe os med at mindske følelser 
af fremmedgørelse og med at genvinde tab af eksistentiel 
frihed og resonans.



Hvad er eksistentiel erkendelse?
Ifølge Aristoteles

• Sofisterne besad evner til at besnakke (sofistikeret).

• MEN den ‘sande’ erkendelse lever ikke i vendinger og teorier 
og kan ikke forløses i det skrevne ord.

• Den ‘sande’ erkendelse er af eksistentiel art og derfor giver 
det ikke mening at ‘forelæse’/’docere’ for elever om vores 
livsverden.

• Den egentlige betydning af fx tillid, omsorg eller sorg kender 
vi kun fra vores erfaringsverden – fra vores livsverden.



(Ud)dannelse i æstetiske udtryk og indtryk

• Musik, litteratur og andre kunstformer er forbundet med 
sanselige udtryk/indtryk (af eksistens).

• Kunstnere og kunstneriske udtryksformer skildrer livets 
eksistentielle aspekter og gør dem ‘håndgribelige’.

• Herved bliver det muligt at reflektere og forholde sig til ellers 
flygtige dimensioner (fx tillid, omsorg, sorg), der er svære at 
konkretisere.



Vi er eksistentielt (og æstetisk) ‘blændede’

• MEN, ifølge K.E. Løgstrup er vi eksistentielt ‘blændede’.

• Vi er blændet af aktivitet – af at skulle udføre konkrete 
(praktiske) opgaver – fx i skolen, på arbejdet, i 
sundhedsvæsenet osv.

• OG ifølge Løgstrup er der desværre ikke megen æstetik 
tilstede i livet – fx i sundhedsvæsenet og i skolen.



Det forsømte forår, Hans Scherfig

”Der er mange bøger, man gerne ville læse, 
men det går ikke an. Det ville fortrænge det 
stof, som skal huskes.”



Det ved vi om sang – nogle eksempler

• Forskning viser, at sang kan forbedre mental og fysisk 
sundhed og velvære bl.a.:

• Som terapeutisk indsats
• Som indsats til ældre
• Ift. forbedring af respiratorisk funktion
• Ifm. forbedring af livskvalitet
• Som indsats til mennesker der lider af Parkinson
Det er dokumenteret, at sang fremmer fysisk, psykisk, social og 
følelsesmæssig velvære.



Indsatsen, Sang for Sindet

• Sang for Sindet er et samarbejde mellem SIND og Den Jyske 
Sangskole.

• Koret er målrettet personer med psykiske vanskeligheder, deres 
pårørende og professionelle hjælpere.

• Formålet er at skabe (re)kreative muligheder og fællesskaber 
ved at koble borgere og offentlige og private interessenter og 
fokusere på meningsfuld, ikke-farmakologisk aktivitet med u-
opdaget mentalt sundhedspotentiale.



Vi har forsket i det 

Hvorfor?

For at forstå sociale og emotionelle
aspekter i relation til korsang og mental 
sundhed, ønskede vi at undersøge hvordan
sangere, pårørende og professionelle
oplevede at deltage i koret Sang for Sindet

“Me and Us”

“Me and Us”



Resultater, Me and Us

• Sangerne oplever, at dét at synge i koret gør dem i stand til, at give 
udtryk for følelser, der ellers er svære at udtrykke. 

• Deltagelse i koret, at synge, og mødet med sangteksterne, hjælper 
deltagerne med at opnå kontakt med komplekse følelser. 

• Dét skaber følelser af forbundethed til sig selv og åbner op for 
opmærksomhed på omverdenen i form af naturen, andre 
mennesker og koret. 

• På trods af udfordringer med psykiske og sociale problematikker, 
skaber sangene, tonerne og teksterne ’forbindelser’ – relationer –
mellem deltagerne, den anden og gruppen. 



Resultater, Me and Us

• Nogle af interviewpersonerne beskriver, at de oplevede det 
som at blive ‘sat fri’ og som at få kontakt med komplekse 
’rørelser’, der gjorde det muligt for følelser at træde mere 
frem. 

• Dét at synge skabte vokal, emotionel og social ‘synlighed’. 
Det oplevedes som forløsende, og som en stor lettelse, ikke 
at skulle tale og anvende ord i forhold til at give udtryk for 
(måske ekstreme og ’anderledes’) oplevelser. 



Resultater, Me and Us

• Sanseligheden og forbindelsen til sig selv ser ud til at muliggøre et 
tilstedevær, der skaber åbning for opmærksomhed. 

• At deltage i indsatsen Sang for Sindet ser ud til at vække et 
nærvær, der leder til opmærksomhed på relationelle aspekter og 
solidaritet. 

• På den måde fungerer dét at synge – det musiske – som en  
transformativ kraft - en slags re-konfiguration af deltagernes 
oplevelser og måder at være til på som menneske. 

• For nogle af korsangerne var dette livsændrende og en afgørende 
læringsproces for de professionelle. 



Konklusion, Me and Us

• Forskningen har dokumenteret at Sang for 
Sindet, indeholder et lærings- og 
styrkepotentiale, der kan medvirke til 
mental sundhed. 

• Korsang er relevant at implementere i 
sundhedssystemer, som en slags dialogisk og 
relationel aktivitet, der gør det muligt for 
mennesker at udfolde deres kompetencer og 
derved opdage nye. 

• Sociale-emotionelle kompetencer 
indeholder ressourcer, der er relevante for 
vores udfoldelse og mental sundhed. 

• Der er brug for mere forskning på området.
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”MY BUDDY AND ME”
LÆRINGSPOTENTIALER – set fra den professionelles side



Læringspotentialer, Sang for Sindet
Fælles (mentalt, socialt) udgangspunkt

• Selvom de professionelle (korleder, social medarbejder, 
projektleder, SIND-deltager) er erfarne, er de samtidig på u-
betrådt grund ift. facilitering af koret – learning by doing.

• Dette skaber et fælles (mentalt og socialt) udgangspunkt -
såvel sangere som professionelle var usikre og sårbare.

Citat professionel
”Jeg kan også blive genert, når jeg synger. På en måde er det en enorm 
blottelse af dig selv. Vi viser vores sårbarheder – jeg er usikker, du er 
usikker og jeg skjuler det ikke – det er sådan jeg er.”



Fælles mentalt, socialt udgangspunkt kan 
skabes via ‘små ting’

• Den svenske psykolog Alain Topor har i sin forskning fokus på 
hvordan såkaldte ‘små ting’ spiller en afgørende rolle ift. at 
øge personers oplevelse af selv (de er identitets-skabende).

• Et særligt træk ved ‘små ting’ er, at de ikke er del af en 
forudbestemt procedure som skal gøre noget ift. en persons 
udfordringer eller recovery-proces. Tværtimod er de små 
(ofte ubetydelige, svære at se) handlinger, der opstår, når 
nogen ønsker at hjælpe andre.



Overblik ‘små ting’ ’mikro-anerkendelser’
mellem fx elever/lærere, korsangere/professionelle

• Er karakteriseret ved at være hverdagsagtige og sker når nogen ønsker at hjælpe andre

• Et møde på lige fod

• Sker ofte u-bemærket

• Small talk, gestik (fx øjenkontakt, et smil eller at telefonen ikke bliver taget under et møde), 
handlinger, at dele oplevelser, at blive lyttet til - kan endda være bare et enkelt ord fx et velkomst-
ord

• At være tilgængelig, at blive ‘inviteret’ til at dele et øjeblik med den professionelle (kan være 
meget betydningsfuldt)

• Betydning for personen: Betydning for oplevelse af selvet, at være som andre, symbolske ‘tegn’

• Betydning for den professionelle: Krydser normer (går udover rollen som professionel), bryder 
‘regler’, løber risikoen for at blive betragtet som uprofessionel, ikke almindelig 

• Eller at korsangere og korleder, professionelle viser sårbarhed, usikkerhed, generthed …



SMÅ ting versus STORE ting

• Små ting er ‘små’ i relation til andre ting – STORE TING – fx i 
kontekster hvor folk bliver behandlet. STORE TING er 
behandlingen og den professionelle distance.

• Den professionelle rolle indeholder ofte en forventning om 
‘neutralitet’, en form for distance og specifik viden.

• Et møde mellem en person (patient, elev, korsanger) tænkes 
ofte ikke som et møde ‘på lige vilkår’. 



De små ting og Sang for Sindet

• Tilsyneladende små hændelser (små ting) danner byggesten for 
følelser af ‘same-ness’ og af ‘at høre til’ hvilket skabte grobund 
for identitetsskabende møder.

• Disse sociale og emotionelle dynamikker var ‘tavse’ men dog 
alligevel inddraget af de professionelle i kraft af at de ‘bevæger 
sig udover den professionelle rolle’ og ved ‘bare’ at være sig 
selv – som dig og mig og derved introducere mulighed for at vise 
følelser (fx sårbarhed) og spontanitet som legitime ‘agenter’ for 
personlig og social adfærd. 



Social adfærd boosted af ‘Buddy-ordning’ 

Hver  sanger fik en Buddy.

Det konstituerede meningsfuld læring for såvel sangere 
som for professionelle  i form af:

Fælles platform til fremme af oplevelser af ejerskab, 
inklusion og sociale kompetencer.

Citat

”… vi tænkte at dét (Buddy-ordningen) passer måske ikke ind her. Men det 
gør det. Vi mødes i et fælles tredje – synger, sanser, hjælper, lytter, står, 
forstår, møder til tiden, hilser – lærer”



Konklusion, My Buddy and ME
Læringspotentialer, Sang for Sindet

At deltage i korsang er ikke bare:
- Hvad vi gør (synger), men også hvem vi er og hvordan vi 
fortolker dét vi gør (i kontekst af koret).

Set ud fra dette sociale læringsperspektiv spiller følgende 
elementer sammen (i Sang for sindet):
- Mening (læring som oplevelser i koret), praksis (læring ved at 
gøre noget - synge), fællesskab (læring som ‘at høre til’ – fx 
Buddy-ordning), identitet (læring som at være (noget/nogen) –
fx ved at have fokus på de ’små ting’).



Læring er et socialt fænomen, læringsteoretiker Etienne Wenger
Vi er aktive medskabere af sociale fællesskaber, der skaber identiteter 

Konklusion til brug i praksis

Gennem korsang kan vi skabe sociale fællesskaber, der skaber 
grobund for at forstå os selv, hvilket skaber grobund for 
mental sundhed.

Korsang er relevant at implementere i sundheds- og 
uddannelsessystemer, som en slags ‘dialogisk’ og relationel 
aktivitet, der gør det muligt for mennesker at udfolde deres 
kompetencer og opdage nye. 



Tag-med-hjem-pointer

• Kunst-indtryk, udtryk, kreativ ‘væren’ bringer resonans og 
modvirker fremmedgørelse

• Sang (for Sindet) indeholder sociale og emotionelle 
styrkepotentialer 

• De ‘små ting’ (mikro-anerkendelser) er identitetsskabende

• Sammen er vi aktive medskabere af sociale fællesskaber, der 
skaber identitet og forbindelse til intra- og interpersonelle 
dimensioner



Læringspotentialer
Flere perspektiver, hvis I vil vide mere 
Astrid Skatvedt

‘Back stage’ oplevelser – i stil med Topor’s ‘små ting’.

Judit Váradi

Det er relevant at overføre viden om musik og sociale og emotionelle aspekter til 
pædagogik og sundheds-domæner, men praksis viser, at det er svært i den 
(handlingsmættede) hverdag.

Katie Carlisle og Knud Illeris

Formel og u-formel læring.

Pamela Reed

Overskridelse af selvet (indad, udad, opad, i tid).
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