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Songbuilding 
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A
rtiklen omhandler et korprojekt med medarbejdere i en større virk

somhed. Mit projekt, som udgjorde det empiriske materiale for en spe

cialeafhandling på didaktikstudiet på Aarhus Universitet, gik ud på 

at finde ud af, hvorvidt korsang kan bidrage positivt til sammenholdet på 

arbejdspladsen. 

Julekor i integrationsministeriet 
- ideen til projektet opstår
I december måned 2009 havde jeg den fornøjelse at stå for julekor i det tid

ligere danske integrations-ministerium. Projektet omhandlede fem under

visningsgange a halvanden time med frivillige medarbejdere fra de forskel-

lige afdelinger, i alt ca.18 deltagere, og blev afsluttet med en optræden til den 

store fælles julefrokost. Undervisningen foregik som "traditionel korunder

visning" med opvarmning af stemme og krop, rytmeøvelser, indlæring af fler

stemmige sange og fokus på fælles udtryk og indlevelse. Det blev en stor suc

ces, som skabte glæde og overskud midt i en travl julemåned, idet det viste 

sig, at sangen havde en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Tilbagemeldin

gerne fra deltagerne lød på mere energi og større fysisk og psykisk velvære ef

ter kortimerne. Flere fortalte desuden, at det var lettere for dem at tage kon

takt til deres kolleger i arbejdsmæssig sammenhæng, når de havde sunget sam

men, og de var glade for at få nye bekendtskaber på tværs af afdelingerne. Da 

jeg bad dem tage "teambuilding -brillerne" på i forhold til deres tilbagemel-



dinger, kom flere ind på, at det vi havde opn,et ennem vores jov , uformelle 
sangsessioner, kunne sammenlignes med gruppearb jcl , n, r det r bedst: år 
den enkelte bidrager optimalt til helheden, alle er f kuscrede, og d t sker i en 
rar atmosfære, er det muligt at opn fine resultater. 

Deres tilbagemeldinger kom ikke helt bag på mig. Som underviser i musik 
gennem knap 30 år i musikskole, folkeskole, in titutioner, aftenskole, på ltøj
skoler, som sang- og korinstruktør ved amatørteaterop ætninger mm. er glæ
den, energ_ien, spontan

_
iteten og fælle kabsfølelsen noget, jeg oplever gang på 

gang. Det mteressante I denne sammenhæng var, at det jeg har oplevet med 
børn og voksne, som i større eller mindre grad b skæftigede sig med rnu ik 
i forvejen, så let lod sig overføre til en institution, hvor musikken ellers ikke 
havde n gen fremherskende plads. 

Teambuilding var ikke målet for julesangen, men deltagerne tilbagemeldin
ger satte nye tanker i gang. Da jeg p;1 det tid punkt var ved at afslutte mit di
daktik tudie p Aarhus Univer itet, besluttede jeg mig for <1t bruge min pe
cialeafhandling til at undersøge nærmere, om kor ang med medarbejderne 
kunne have en gavnlig effekt på ammenhold t på en arbejdsplad . 

Organisationsservice synger dansk 
Jeg fandt hurtigt frem til, at jeg slet ikke var så nytænkende, som jeg havde 
forestillet mig. Mange virksomheder havde allerede taget korsang ind som et 
led i deres 

_
person

.
alepolitik. Fænomenet havde endda et navn, "Songbuilding", 

som blev titlen pa mit speciale. 
Jeg henvendte mig til Organisationsservice i Holbæk, hvor jeg bor, f r at 

høre om de ville indg i min undersøgelse. rgani ati n ervice er en tor ar-
1> jdsplads m cl 92 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper (Løn
og personale, intern ervi e, Regnskab, cligitali ering og kommunikation, HR
og arb jdsmiljø, udbud, IT og telefoni), hvoraf en del af personalet arbejder ud
af huset. I f rbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 var de mange 

forskellige afdelinger rykket ind under amme tag i et nyt byggeri, og nu stod
kommunen med efeu udfordring at få alle disse faggrur per og afdelinger til at 

l'øle sig om en enhed. Af den grund tog de imod mit projekt, da de, som de
sagde, havde hørt fra andre kommuner, at fællessang havde en gavnlig effekt
p trivs I o, arbejdsklima.

I efteråret 2010 gennemførte jeg et korsangforløb over seks uger med samt
lige ansatte i Organisations-service. Medarbejderne blev på tværs af afdelin
Terne delt i to hold, som mødte op til en tiJnes ugentlig kor ang hhv. tirs-
da' og onsdag morgen i Musikhus Elværket, om ligger to minutters gang fra 
arb· jd pladsen. Repertoiret be tod af nyere, danske sange, og da afslutnin-
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gen faldt på den nationale "Syng-dansk dag", var det mit håb, at vi kunne 

runde projektet af med en offentlig markering af "Organisationsservice synger 

dansk". 
Før og efter undervisningstorløbet uddelte jeg spørgeskemaer, som omhand-

lede medarbejdernes forventninger til og oplevelser af sangprojektet. Deres 

besvarelser var anonyme. Da jeg havde læst alle besvarelser igennem, invite

rede jeg til et rundbordsinterview med i alt seks personer fra forskellige afde

linger. Jeg førte desuden fremmødeprotokol, hvor jeg kunne se, hvor mange 

der deltog fra de forskellige afdelinger. Fremmødestatikker, medarbejdernes 

udtalelser og mine egne dagbogsnotater udgjorde det empiriske materiale for

undersøgelsen. 
Jeg havde fra starten fået tilldelt en kontaktperson fra HR-afdelingen, som

skulle stå for projektet i forhold til arbejdspladsen. Det var en stor hjælp for 

mig, at jeg på den måde kun skulle forholde mig til en enkelt person, som di

stribuerede alt fra min præsentation af projektet til mødedatoer, sangtekster og

spørgeskemaer videre til personalet. Min kontaktperson og jeg afholdt i alt fire

møder før, under og efter projektets afslutning.

Men hvad er det ved korsangen, som muliggør, at den kan være et egnet 

middel til at skabe glæde og sammenhold på en arbejdsplads? I det følgende 

vil jeg kort præsentere noget af det teoretiske tankegods, som ligger til grund 

for min undersøgelse. 

Sang er sundt 

For det første: Sang er sundt. Sang i fællesskab med andre er endnu sundere.

En række forskere, heriblandt Tores Theorell, som er professor i psykosocial 

miljømedicin ved Karolinska Instituttet i Stockholm, har forsket i sammen

hængen mellem musik og helse. Man har fundet frem til, at sang har direkte 

indvirkning på åndedræt, puls, blodtryk og mave-tarmkanalens bevægelser. 

Sang styrker immunforsvaret, og øger blodets indhold af blandt andet hor

monet oxytocin, som har betydning for vores opfattelse af velvære (Theorell,

2009). Blandt andet af disse grunde anvendes fællessang flere steder med hel

bredsmæssige formål, og der vokser kor frem, som er tilrettelagt for specifikke

grupper: KOL foreninger, afasiramte, folk med stress, langtidsledige, patient-

kor mm. 

Det musikalske mellemværende

Sang er kommunikation. Når vi taler sammen, tillægges selve ordenes seman

tiske betydning hovedvægten af det meningsskabende i indholdet. Når vi syn-



ger, udnytter vi klang, betoning, intonation, rytme og timing til at understre tekstens indhold. ge 
Forskere, der har undersøgt den tidlige kommunikation mellem spædbørnog deres omsorgspersoner, har fundet frem til, at denne kommunikation h • • , som ovedsagelJg bestar af lyd, betoning, rytme, gestik og mimik, er af musikalskkarakter (Holck, 2008, Stem, 2009, Trevarthen, 1999). Denne medfødte kommunikative musikalitet, som er knyttet til behovet forat kunne indgå i det sociale samspil fra fødslen, er grundlæggende for al k ·k • om mum at1on (Holck, 2008). Herfra er det let at slutte, at musikalitet er et grund.læggende træk ved vores interpersonelle relationer. Vi �iser meget af os selv, når vi synger, og for nogle mennesker, som ikke ervant hl at udtrykke si� sangligt, kan det være grænseoverskridende at synge sammen med andre. Ttl gengæld kan det musikalske samvær være helt fantas�isk, når det sker. inden for trygge rammer, og vi tør give os hen musikken ogtil fælles��bet. Nar 20-30 personer imder intensiv koncentration retter deres psykiske energi imod samme sted, ja da ophører man som korsanger med at være individog man flyder ind i korkroppen" (Bengtsson, 1982). Det, der foregår blandt korsangere, forstås ud fra en fænomenologisk tankegang som "flere subjekters samtidige rettethed mod og af musikken og hinanden" �Holgersen, 2006), hvor sangerne er i kontakt med musikken og hinanden pa mange planer: følelsesmæssigt, sansemæssigt, kropsligt, intellektuelt 0 eksistentielt. g 

Man kan opleve, at optageheden af "jeg'et" forsvinder og det, der normaltfylder vor bevidsthed som tanker og overvejelser omkring vores liv, praktiskegøremål og vore følelsesmæssige forbindelser, bliver erstattet af noget andet,som ligger uden for os selv, af tilstande som nærvær, tilstedevær, indlevelse, lydhør hed og en følelse af at være et med sangen, gruppen og den musik, maner i færd med at skabe sammen. Når det sker, oplever mange, at de føler sig gladere, mere energiske og i kontakt med sig selv, og denne følelse kan holdesig længe efter, aktiviteten er slut. 

Læring i en korkontekst
Når korsangen inddrages som en aktivitet på arbejdspladsen, sker det med et formål, der peger ud over selve musikken. Korsangens umiddelbare mål eraf musikalsk karakter. Men i tilfældet med Organisationsservice indgik flerelæringsmål: 

• De musikalske læringsrnål omhandlede indlæring af sange, korstemmer,sangteknik, samtidighed, fælles klang mm.

• De personlige Jæringsmål omhandlede faktorer som at overvinde sig selv,
tage chancer, være opmærksomme på sin egen rolle i helheden osv.

• De sociale læringsmål handlede om gruppen. Det overordnede formål med
sangprojektet var at lære hinanden at kende på tværs af afdelinger og fag
områder, få skabt en god stemning på arbejdspladsen med nere fælles
referencepunkter.

Læring i korsammenhæng kan forstås som en interaktiv proces, der opnås_ isamvær med andre. Denne form for læring, der opnås gennem deltagelse 1 et 
fællesskab omkring en praksis, medfører ofte en konstruktion af fælles identi
tet, som binder gruppen sammen (Nielsen & Kvale, 1999). 

Korets fælles kundskab er baseret på kollektiv kunnen og erfaring, idet del
tagernes samtidige, helhjertede deltagelse i korsangen konstituerer koret: �f
den grund kan korsang forstås som en holdsport, hvor deltagerne er pos1t1vt 
afhængige af hinanden, og det var den primære grund til min forforståelse af 
korsang som teambuildingsredskab. 

Tilbage til Organisationsservice 
Vores morgensangsessioner forløb over al forventning. Der var en tydelig ud
vikling i det musikalske og det sociale samvær. l starten var deltagerne meget 
forsigtige, kontrollerede og tilbageholdende. Men efterhånden som de fik sun
get sig ind på hinanden, blev de mere løs lupne og tog fler hancer, hvilket i 
høj grad kunne høre på sangen. Der blev grinet af "mor •engymna tikken" og 
de underlige lyde i opvarmningen, og der blev klappet og givet anerk nd nde 
tilkendegivelser, når noget lykkedes. De mere entusiastiske korsangere forsto? 
at inddrage alle, så den gennemgående stemning og sanglige arbejdsmoral pa 
holdene var i top. En del af medarbejdernes tilbagemeldinger i spørgeskema
erne understreger mine positive observationer: 

[eg synes, vi generelt har en god stemning i afdelingen, og vi kan da også

støtte hinanden, når vi har været pressede og stressede; men den dag, vi har 

været derovre, der har alle altså gået og nynnet og sunget, når man har stået 

i kopirummet, eller hvor det var. Man kunne bare ikke få sangene ud af hove

det. Og det har været hele etagen. (Deltager, spørgeskema 2) 

Selvom deltagelse i projektet var obligatorisk, var der dog en del af medar- .bejderne, der ikke mødte op til morgensangen. Der var desuden stor forskel 1
fremmødet fra de forskellige afdelinger. Løn og personale lå i top med en mø-



deprocent på 82%. Herefter kom Udbud, Regnskab, digitalisering og komrnu. nikation, på hhv. 9% g 
. 
7%._ I IR og arbejdsmiljø lå på 50%. Disse tal afspejl •d _ d I n generel holdn1ng III t ambuildings -aktiviteter, men også medarhejderncs arbejdsopgaver. HR folk -ne havde f.eks. en del arbejde ud af huset �g det var derf�r sværere for dem at tilrettelægge deres dag, så der blev plads'til sangen. Hertil kom sygdom, ferier mm. Mange meldte afbud, når de ikkekunne deltage, eller de deltog på den modsatte hold. IT afdelingen adskilte sig markant fra de andre afdelinger. Her var der for cirka to tredjedele (67%) af medarbejdernes vedkommende tale om et re It f e ra.valg. Fra starten havde de fleste IT medarbejdere nægtet at deltage, hvorefter deres leder, som selv var på tirsdagsholdet, havde vredet armen om på sine ITholdkammerater for at få dem med. På onsdagsholdet dukkede IT folkene aldrig op. På tirsdagsholdet skete der imidlertid det interessante, at de IT folk,der mødte op til sangen, virkelig kom til at holde af det; så meget at de ligefrem glædede sig til kortimerne: 

••• så blev det faktisk sådan på et tidspunkt, at det nærmest var ugens højdepunkt, når vi skulle derhen. Vi gejlede nærmest hinanden op: Nu skal vi afsted, nu skal den bare ha' noget gas. (IT medarbejder under interviewet)

Korsang som teambuilding
Det kan være svært at finde en aktivitet, hvor der står 30 mand og laver det samme på samme tid. Det er helt unikt. Der er vi alle sammen på samme tidog kan kigge rundt. Vi kan se hinanden. Jeg har svært ved umiddelbart at seen eller anden fysisk teambuildingsaktivitet, der kan måle sig med det her i forhold til at lære hinanden at kende. (Afdelingsleder, og deltager underinterviewet) 

Et godt arbejdsmiljø kendetegnes ved, at den enkelte medarbejder føler sig set og hørt, og det sociale samspil blandt kollegerne og mellem kolleger og ledelsefungerer. På den gode arbejdsplads hersker ligeværdighed, man lytter til hinanden, har tillid til og føler ansvar for hinanden, man tør tage chancer, lavefejl og bede om hjælp. Den enkelte byder ind med ideer, men er samtidig i stand til at tilsidesætte dem, hvis det er nødvendigt for at fremme helheden.Når alle desuden ved præcist, hvad der forventes af dem, bliver det lettere at holde motivation og fokus på det fælles mål, og man oplever glæden ved at nåi mål sammen. 

I korsangen er der mulighed for at arbejde konkret med disse punkter. Når 
korsangerne f.eks. på et tidligt tidspunkt i indlæringsprocessen bliver opfor
dret til at synge uden tekst, får de en klar oplevelse af at være positivt afhæn
gige af hinanden. De færreste kan synge teksten feljfrit alene, men hvis �Ile tør 
vove forsøget, og samtidig er opmærksomme på hinanden, kommer de igen-
nem sangen i fællesskab. 

. Det er desuden muligt at blive bevidst om deltagerstrategier. Man er nødt til
hele tiden at indstille sig efter hinanden, og tilpasse sin lyd til de andres. Det 
er en dynamisk proces, som ikke bare sættes i gang, men kræver konstant �p
mærksomhed. I korsangen arbejder vi med lyd, men det er let at overføre til 
f.eks. en samtale: Hvor meget lytter man? Afstemmer man sine bidrag i sam
talen i forhold til gruppen, eller har man en tendens til at overdøve? Til gen
gæld er der sikkerhed for, at alle "kommer til orde" (giver lyd), og de� er kon
tant feedback på alt, hvad man foretager sig sammen, idet graden af mdlevelse 
og deltagelse høres og fornemmes tydeligt i det klanglige resultat. 

I korsangen bliver medarbejderne udfordret ud over, hvad der normalt for
ventes af dem. Da alle er på mere eller mindre bar bund i forhold til sangen, 
kan man have fokus på den fælles udfordring, og på hvordan den enkelte og 
gruppen som helhed griber en ny udfordring an, og det kan ske på en �or
holdsvis uforpligtende måde, fordi sangen ikke har noget med de daghge op
gaver at gøre. 

Korsangen har desuden den fordel, at det er en åben arbejdsform. Alle 
kan følge med i processen, og det er muligt for korlederen løbende at ind
drage deltagerne både i de musikalske overvejelser og i dem, der har med selve 
"holdsporten" korsang at gøre. 

Evaluering af projekt Songbuilding 
Efter de seks uger med korsang i Organ isationsservice var jeg fuld af opti
misme. Jeg var overbevist om, at medarbejderne ville tage al den glæde og 
energi, vi havde oplevet under morgensangen med tilbage til afdelingerne, og 
at det ville have en positiv afsmitning på deres arbejdsmiljø. Projektlederen 
omtalte desuden både under og efter projektet korsangen i positive vendinger, 
og mente, det havde været en stor succes, som hun ville anbefale andre afde
linger at gå i gang med. 

Men det empiriske materiale viste også noget andet: Selv om der var over
vejende positive tilbagemelding�r blandt deltagerne, var der medarbejdere, 
som var mere forbeholdne. Fremmødeprotokollerne viste f.eks. at for hver 
gang 30 personer var mødt op og havde sunget med højt humør, sad der 10 
medarbejdere tilbage i afdelingerne, som havde valgt sangen fra. Det fik fak-
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tisk den uønskede virkning, at der opstod en form for splittelse især i nogle fafdelingerne: a 

Det var en kæmpe kontrast, når vi kom glade hjem og de andre de sad der O'( ••• det skabte sådan en "dem og os" i afdelingen. (IT medarbejder underinterviewet) 
For nogle var modviljen ikke rettet specielt mod dette proi·ekt men mod t • • , �� bulldmgsaktiviteter som sådan: 

Jeg er ikke så meget til "rundkreds og urtete". Kan bedre forholde mig til klareaftaler og rammer, som giver en logisk sammenhæng i forhold til de op'(avervi skal løse. (Deltager, spørgeskema I) ' ' 

Andre oplevede, at morgensangen kolliderede med arbejdet, fordi de mistedearbejdstimer, som skulle indhentes på et andet tidspunkt. Nogle var bekymrede for at tabe ansigt over for kollegerne, og nogle savnede opbakning fra de kolleger, der ikke mødte op. En del var utilfredse med, at projektet ikke var frivilligt, mens andre mente det var en fordel, at deltagelse i morgensangen varobligatorisk i forhold til at legalisere deres egen deltagelse. 
Hvad kan man så lære af det?
Mens songbuildingprojektet stod på, havde jeg udelukkende været fokuseret på selve undervisningen med alt hvad den indebar af musikalske, personlige o� sociale d�Jmål. Da sangsessionerne forløb over al forventning, var jegegentlig overbevist om, at jeg var nået i mål med mit projekt. Men jeg måtte sande, at undervisning er meget mere end den berømte Jæringstrekant: forholdet mellem lærer, elev og indhold. For eksempel havde jeg overset betydningen af undervisningens ydre rammer. Jeg oplevede ingen problemer i forhold til at motivere de medarbejdere, der faktisk mødte op, mendet var jo ikke lykkedes at motivere alle til at møde op. Flere faktorer viste sig at spille ind: 

Præsentation af Songbuildingprojektet Mit projekt blev præsenteret som et pilotprojekt. Medarbejderne blev bedt omat ofre deres arbejdstid, - og kommunens penge, ud fra forventet positiv effektaf korsang. Lederen for IT afdelingen, som i øvrigt selv var en meget begejstret deltager, skrev i sin evaluering, at han havde savnet noget mere overbevisende "salgsmateriale". Han mente, det ville have fremmet interessen blandt

medarbejderne, hvis der havde været en bedre præsentation af underviseren 
og en beskrivelse af arten af aktiviteten med fokuspunkter i forhold til, hvad 
der var relevant for arbejdspladsen, eventuelt med en henvisning til lignende 
aktiviteter. 

Min præ entalion var et brev til amtlige medarbejdere, hvor jer beskre� h ad projektet gik ucl på, og hvad jeg forventede, vi ville få u_d af det. Det m
deholdt ingen billeder, videoer eller be krivelser af andre pro1ekter. 

Ledelsens rolle i teambuilding 
I Organi ationsservice fik vi igennem projektet demonstreret �n_arbejd�k�l
tur hvor d t sådan set var i orden at blive væk fra en teambutldmgsakt1v1-
tet'. Selv om man fra ledelsens side havde meldt ud, at der var mødepligt, hvis 
ikke man var forhindret, fik det ingen konsekvenser for den enkelte, hvis man 
blev væk. Denne uformelle frivillighed var med til at skabe uro i afdelingerne 
og usikkerhed omkring, hvad ledelsens holdning til projektet var. Nogle a� 
medarbejderne efterlyste de uden en klarere udmelding fra ledelsen o�krmg, 
hvorfor aktiviteten var blevet sat i gang, og hvad de forventede af proJektet. 

Måske det ville have haft en god signalværdi overfor medarbejderne, hvis 
projektet var levet synliggjort noget mere. Morgensangen kunne eventuelt 
have været prorn veret p kommunens hjemm side, og man kunne have væ
ret g,et "all in" o fulgt p på den oprindeli •e ide med at arrangere en offent
lig begivenhed af "Organisations ervice synger dansk" på Syng-dansk dagen. 
D nn model bl v fravalgt pga. for meget intern uro. 

Transfer 
Desuden var der spørgsmålet omkring transfer: Til trods for at medarbejderne 
i Organ i ationsservice mødtes på tvær af afdelinger og jobb skrivelser, og 
havde nagl fine korseancer, havde angen for en stor dels vedkommende ikke 
nogen særlig effekt på deres hverdag. l stedet oplevede de fle te, at an 1en var 
et afbræk fra tiden på kontoret. 

Mit oprindelige udgangspunkt var at lade musikken tale: At undersøge om 
deltagelse i korsang med kolleger kunne være medvirk�nde til at skabe st�rre 
overskud for den enkelte og have positiv afsmitning pa oplevelsen af social 
sammenhængskraft på arbejspladsen. Derfor var min undervisning umiddel
bart tilrettelagt som korundervisning, men med et ekstra fokus på �t.i�kludere
alle i det musikalske fællesskab, da deltagelse i projektet ikke var fnvtlhgt, og 
det at synge var grænseoverskridende for de fleste. 

Undervejs j forløbet blev jeg mere o 1 mere overb vi t om korsangens kv�h
teter i f rhold til teambuilcling, og jeg ht1vde en del overveje! er om, lworvidt 
jeg kull inddrage delta erne i mine tanker. Til no 1le af angse sionerne tog 



jeg emn�r �p, so� 1_1andlede om at tage chancer, at turde fejle, bede om hjælp,
�t lytte sig md pa hinanden, hvordan deltager man, hvad bidrager man med 
1 fællesskabet osv. No�le gange lavede jeg små oplæg, andre gange nøj d jeg
med at relatere det, v1 foretog os mu. ikalsk, til noget som havde med sam
arbejde at gøre. Men overordnet var jeg nok mest fokuseret på, at de to hold
skulle lykkes med at opnå musikalske resultater, som de kunne være stolte af
og at ctet foregik i et trygt, humørfyldt og uformelt forum.

�it projekt har blandt andet_medført en erkendelse af, at korsang alene gør
d�t ikke. Jeg måtte erfare, at hvis l ambuilding kal virke, er det en forudsæt-
1�1n ', atm c�arb�jderene hele tiden kan se formålet med det, de foretager sig.

m underviser I k rsang på et arbejd plad må man derfor hele tiden relat 
det, der sker i korsangen til noget, de kender fra deres hverdag.

ere 

Holbæk All Stars 

Gennem hele forløbet havde jeg en HR-chef, der troede på fællessangen som
redskab til at skabe arbejdsglæde og sammenhængskraft i virksomheden. Ef
ter projektets afslutning sørgede han for, at korsang fortsat blev anvendt som
teambuildingsaktivitet i forskellige kommunale sammenhænge. I foråret 2011
blev jeg blandt _a�det inviteret til en temadag for kommunens arbejdsmiljøre
præsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere, hvor mit bidrag var morgensang
og et kort oplæg om korsang som teambuilding.

Da "tvangskoret" i Organ isationsservice var afsluttet, oprettede Holbæk
kommune et personalekor, som meget opfindsomt blev døbt "Holbæk All
stars". Det var frivilligt og gratis for alle medarbejdere i kommunen. Koret var
meget populært og kom desuden til at virke som en slags PR for kommunen
idet de optrådte i flere arbejdsmæssige sammenhænge: Til julekomsammen ;
�en fælles kantine, hvor der altid var stor opbakning fra det øvrige personale,
ttl personaledag for alle ansatte i storkommunen, til sundhedsdag på hovedga
den og på en landsdækkende sundhedskonference, hvor Holbæk var vært.

I den periode hvor det stod på, blev jeg jævnligt indkaldt til at stå for fælles
sang til receptioner, teambuildingsdage mm., og jeg kom til at lede et medar
bejderkor på et bosted for voksne, psykisk handikappede, og et kor for perso
nale og beboere på et lignende bosted i Glostrup.

Medarbejderkoret i Holbæk kommune stoppede desværre pga. ydre om
stændigheder, da alle kommunens ansatte fik fast telefontid fra kl. 8-9 om
morgenen, lige midt i kortiden. Det var ikke muligt at møde tidligere, og efter
t�l�fontiden gav det ikke mening at forlade arbejdspladsen for at synge. Sam
t1d1g blev der ansat en ny HR chef, som ikke kunne se de samme fordele ved 

korsangen, så den samlede kommunale interesse for korsang stilnede lige så
stille af.

Musik frem for alt

Mit sangprojekt med medarbejderne i Organisationsservice og koraktiviteter
på arbejdspladser idenhen har for tærket min overbevisning m, at korsang
kan være et vlrkf uldt middel til at fremme glæde og fællesskab følelse. 

Der var dog flere ting i undersøgelsen, der kom bag på mig. Jeg havd for
ventet, at der ville være mange holdninger til at skulle synge i kor i arbejdsti
den , men jeg havde ikke forestillet mig, at det ville skabe så megen splittelse 

på arbejdspladsen, som det fakti k k m til. 
Medarbejdernes lyst lier manglende lyst til at bruge tid på en teambuil-

dingsaktivitet, som mange ikke mente havde relevans i forhold til det daglige
arbejde, fik stor indflydelse på gennemførelsen af projektet. Hele spørgsmålet 

omkring fremmøde, som egentlig var et internt anliggende for Organisations
service, viste med stor tydelighed, at det er vigtigt for resultatet af et teambuil
dingsprojekt, at de ydre rammer omkring deltagelse er afklarede, inden det bli-
ver sat i gang. 

Opsummerende i forhold til de opstillede læringsmål, må jeg desuden kon-
statere, at selv om overskriften er korsang, må undervisningen tilrettelægges 
forskelligt, efter hvad man ønsker at opnå: 

• Går man efter korsangens helsebringende effekter som velvære, glæde, re
ducering af stress mm., vil det give størst effekt, hvis man som underviser
kan opretholde flowet i musikken og dermed skabe rum for den musikalske 

oplevelse.

• Men ønsker man at sætte fokus på deltagelse og samarbejde, må man sam
mensætte et forløb, hvor specifikke arbejdsrelaterede emner sætter dags
ordenen for, hvordan man arbejder med musikken. Dette skal ske i samar
bejde med ledelsen, og meget gerne i samarbejde med en fagperson inden-
for teambuildinsteori.

1 begge tilfælde har vi sorn korled re meget at byde ind med. amti� ig me- . 
ner jeg, det er vigti ,t at holde fa t i  angen og vore mu ikpædagog1 ke faglig

hed. Mu ikken, tone proget, og den musikal ke kommunikation er n et helt

særegent, og her er vi eksperter. Selv om målet er et andet, når korsang bliver 

brugt med det formål at fr mme sundhed og arbejd glæd , må vi h�s� P , at

vi først og fremme t er mu ·ikpæda 1oger. Som i al undervisning må vi tilpasse 
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os deltagernes niveau, men vi må insistere på den samme lydhørhed, nærvær,
indlevelse og disciplin, som når vi arbejder professionelt med korsang. Hvis
ikke vi gør det, mister musikken og sangen sin betydning.
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