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MUSIK OG FØLELSER 
 

FOKUS 
At vise hvordan posit ive interakt ionsformer som faci l i ter ing,  va l ider ing og holding kan 
medvirke t i l ,  at  personer med demens kan føle sig mødt,  anerkendt og forstået .  
 

INTRODUKTION 
Ved en personorienteret  t i lgang indgår at  personen med demens får dækket sine 
psykosociale behov og at  fagpersonen st i l ler sig selv t i l  rådighed i relat ionen med 
personen med demens. Relat ionen opbygges ved at  møde personen med demens 
gennem en række posit ive interakt ioner,  som f .eks.  faci l i ter ing,  val ider ing og holding. 
 
Facil i ter ing betyder,  at  du som fagperson hjælper personen med demens med at  gøre 
det ,  vedkommende ikke kan af  sig se lv.  I  forhold t i l  at  få dækket de psykosocia le 
behov må du som fagperson derfor f .eks.  hjælpe med fysisk og psykisk at  skabe 
rammer der gør det  mul igt  for personen med demens at  få dækket de behov som 
personen e l lers ikke vi l le få dækket.  
 
Valider ing betyder at  give noget værdi el ler a t  gyldiggøre.  Valider ing indebærer,  at  du 
som fagperson accepterer,  imødekommer og anerkender de op leve lser og følelser en 
person med demens udtrykker e l ler v iser.  
 
Hold ing indebærer,  at  du som fagperson kan rumme personen med demens,  både i 
forhold t i l  pos it ive og negat ive følelser og måske konf l ikt fy ldte følelser.  
 
I  v ideoerne vises eksempler på situat ioner,  hvor fagpersoner i  deres mus ikalske 
samvær med personer med demens bruger faci l i ter ing,  va l ider ing og holding. 
 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
Hver video afslut tes med punkter du med fordel kan være opmærksom på.   
 
Opmærksomhedspunkter f ra hver video ses her:  
 
Video 1  

 

Gennem val ider ing kan personen med 
demens føle sig mødt,  forstået  og 
anerkendt for de op levelser e l ler fø lelser 
personen udtrykker el ler viser.   
 
Musikalsk nærvær kan formidles 
nonverbalt  under mus iklytn ing.  



Musik og følelser  
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Video 2  

 

Når der i  det  musika lske samvær synges 
sange der har haf t  betydning for en 
persons l iv kan der vækkes følelser og 
er indr inger,  som kan bane ve jen for en 
posit iv d ia log om er indr ingerne.  

 
 

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION 
Spørgsmålene kan bruges som insp irat ion t i l  at  igangsætte ref leks ioner og st imulere t i l  
dia log og videndeling om, hvordan manualens indhold kan omsættes/overføres t i l  egen 
praksis og helt  konkret  t i l  de personer med demens, der samarbejdes med i det  
dagl ige.  
 

1.  Hvordan f inder du ud af  hv i lke sange og hvi lken musik,  det  vi l  være 
hensigtsmæssigt  at  bruge hos en person med demens, når d it  mål er at  val idere 
og rumme de oplevelser og følelser en person med demens udtrykker e l ler 
viser? 

 
2.  Hvordan kan du bruge sang og musik t i l  at  h jælpe en person med demens med 

at  få af løb for el ler udtrykke følelser,  vedkommende ikke kan udtrykke med 
sproget? 

 
3.  Hvordan vi l  du afprøve brugen af  sang og musik,  næste gang du er sammen 

med en person med demens, der har svært  ved at  udtrykke sine følelser el ler er 
præget af  negat ive tanker? 

 
4.  Hvordan kan du bruge sang og musik t i l  at  vække posit ive er indr inger og 

følelser hos personer med demens? 
 
5.  Hvilke fagl ige styrker og ressourcer t rækker du på hos dig se lv som fagperson,  

når du va l iderer og forsøger at  rumme en persons følelser og følelsesmæss ige 
udtryk? 


