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Intro til oplægsholder:

• Har siden 2007 udført research om entrepreneurship og innovation i USA og DK

• Har boet 14 år i USA og arbejdede i årene 2009-2015 som Assistant Director 

ved University of Central Florida(UCF) Office of Research & Commercialization i 

Orlando, Florida, og var fokuseret på program udvikling af innovation og 

entrepreneurship kurser m.m. ved universitet

• 2015-2018 færdiggjorde Ph.D. i innovations økosystemer ved UCF i Florida

• Er retur i DK, og begyndte efteråret 2020 for Musik i Norden, og med 

formanden for Danske Orkesterdirigenter, Steen Finsen, som coach, at indsamle 

viden om udført forskning indenfor amatørmusikkens område med særligt 

fokus på de gunstige effekter, der er ved at synge i kor og spille i orkester

Henriette Schøn 

Cand. Polyt, Ph.D. 

Steen Finsen

Formand for Danske Orkesterdirigenter



Baggrund for forsknings indsamlingen:

• Musik i Norden’s vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for, og 
indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og 
helbredsmæssige aspekter

• Musik i Norden ønsker at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv, for at skabe 
udvikling og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område

• Indsamlingens emne er: “Musikkens indvirkning på menneskets krop, sind og adfærd” og er valgt 
udfra et bredt well-beings perspektiv, som den overordnede afgrænsning

• Totalt er pt. 440 forskellige forsknings dokumenter, bestående af Master-, Ph.D.-afhandlinger, 
papers, rapporter, bøger, conference papers fundet siden november 2020  

• Indsamlingen består af 2 dele. 

• Første del har 355 med fokus på, hvad musikken gør primært ved voksne, der aktivt udøver musik, og anden 
del har 85 med fokus på børns udvikling med musik udøvelse, af en eller anden form, i deres liv



Well-being begrebet forklaret

Kilde: 

Mod mere viden om amatørmusikken, s. 10

SH Nielsen - 2018 - abcmentalsundhed.dk

Vi har taget udgangspunkt i 

Sofie Holm Nielsens rapport 

”Mod mere viden om 

Amatørmusikken”, fra 2018. 

Vi anvender hendes figur til

at få mere forståelse for 

Well-being begrebet.

Vi ser ikke stringent på

begrebet amatør og hvad det 

helt præcist indebærer. Vi ser 

primært på effekten af hvad

musik gør ved mennesket, i alle 

aldre, og når musikken er aktivt

udført med et 

fornøjeligt/trevligt mål, og ikke

som levebrød.

http://abcmentalsundhed.dk/media/1514/mod-mere-viden-om-amatc3b8rmusikken.pdf


Kategorier i indsamlingen:
• Børns helse

• Børn og unges, udvikling og indlæring

• Terapeutisk indvirkning

• Effekt på følelser

• Indlæring generelt

• Hukommelse

• Kreativitet under lytning af musik

• Hjernens funktioner under lytning til musik

• Hjernefunktioner – neurale ændringer

• Neurofysiologiske ændringer

• Cognitiv respons på pitch m. m.

• Korsang

• Orkesterspil

• Musik brugt som en del af behandling i sundhedsvæsenet 



Intro til forsknings-indsamlingen: 

Kilde: 

https://www.videncenterforamatoermusik.dk/images/

pdf/440%20forskningsresultater%20musikkens%20in

dvirkning%20p%C3%A5%20mennesket%202%20Feb

%202021.pdf

https://www.videncenterforamatoermusik.dk/images/pdf/440%20forskningsresultater%20musikkens%20indvirkning%20p%C3%A5%20mennesket%202%20Feb%202021.pdf


Abstract type 1: Helse

Kilde: 

https://www.emerald.com/

insight/content/doi/10.11

08/09654280210434228

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09654280210434228


Abstract type 2: Hjerneforskning

Kilde: 

https://global.oup.com/

academic/product/musi

c-health-and-wellbeing-

9780199686827?cc=us&

lang=en&#

https://global.oup.com/academic/product/music-health-and-wellbeing-9780199686827?cc=us&lang=en&


Abstract type 3: Børns helse

Kilde: 

https://journals.

plos.org/ploson

e/article?id=10.

1371/journal.po

ne.0141449

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141449


•Videncenter for Amatørmusik:

www.videncenterforamatoermusik.dk (Se i menuen: Bibliotek)

• Vi indsamler flere undersøgelser i tiden fremover

• Kender I til andre undersøgelser, så send gerne til:

min@musikinorden.dk

Hvor kan research indsamlingen hentes?

http://www.videncenterforamatoermusik.dk/
mailto:min@musikinorden.dk


Opfordring til alle!

• Kender du studerende der skal skrive BA-, Masters (MS)-, Ph.D.-

afhandling og doktordisputater, så er der mange ”huller” i den 

eksisterende viden om amatørmusikken

• Hent inspiration i vores store idékatalog til forskningstemaer her:

http://videncenterforamatoermusik.dk

http://videncenterforamatoermusik.dk/


SPØRGSMÅL?

Musik i Norden 

www.musikinorden.dk

Videncenter for Amatørmusik

http://www.videncenterforamatoermusik.dk

http://www.musikinorden.dk/
http://www.videncenterforamatoermusik.dk/

