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Aktive Projekt 
partnere:

LYD-kit til undervisningsbrug
Projektpartnere

Støttet af:

Projekt ejer:

Medfinansiering:

Jesper Nørgaard Andersen, Lærer   Mail: jna@stgym.dk

Projekt støttet af:

Kontaktinformation

Knud Funch, Projektleder   Mail: tp@soundhub.dk

Peer Daugbjerg, Følgeforsker   Mail: pd@via.dk

Send mail til ovenstående for at få link til Team site hvorfra alt materialet kan hentes!
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Projekt støttet af:

BB22  WS Lyden af en obo med programmering

• Introduktion til LYD-Kit
• Hvorfor, Hvad og Hvordan. Projekt og materiale

• Hands-on, (så vidt muligt!)
• Få ‘hul igennem’ og materiale på egen PC
• Lav øvelse med stødtoner. (egen PC eller på de faste opstillinger med Raspberry PI’s)
• Byg lyden af en Obo
• Byg digitalt instrument med tilslutning af Micro:bit

• Opsamling/perspektivering.
• Didaktiske erfaringer og overvejelser.

• Cases fra partner gymnasierne.
• Dialog/spørgsmål

STEM STEM

At forbedre elevernes: 
• Digitale materiale-, forarbejdnings- og innovationskompetence.
• Evne til at bygge fungerende prototyper i problembaserede projektforløb, herunder forløb efter Engineering Design Processen (EDP).
• Karrierekompetencer og Teknologiske dannelse.
Og på sigt bidrage til:
• At flere unge tager en relevant videregående uddannelse indenfor STEM fagene, herunder akustik og signalbehandling.
• At der bliver flere lydentreprenører i Region Midt.

https://engineerthefuture.dk/media/1593/eis-rapport-20.pdf

Projekt støttet af:

Projektets Formål
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Spor

Projekt støttet af:

2:
Byg med sensorer og lyd klip

1: 
Byg med sensorer

4:
Byg elektronisk instrument

3:
Byg lyde med sinus

HTX på Struer Statsgymnasium har over de sidste 3 år kørt et projekt, primært i samarbejde med Sound 
Hub Denmark, til udvikling af undervisningsmateriale omkring programmering og lyd. 
Udviklingsprojektet er nu ved at være afsluttet, og det nyudviklede undervisningsmateriale kommer 
nu... - Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse | Facebook

Link til video der fortæller om LYDKit:

Spor
Projekt støttet af:

2:
Byg med sensorer og lyd klip

1: 
Byg med sensorer

4:
Byg elektronisk instrument

3:
Byg lyde med sinus

LYD-Kit Funktionsbibliotek og en række færdige programmer.
Tekst baseret Programming og et Cross platform IDE (udviklingsmiljø)

Fundament
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Projekt støttet af:

Spor: 

Tekst baseret 
Programming
Cross platform IDE 
(udviklingsmiljø)

2:
Byg med sensorer 
og lyd klip

1: 
Byg med sensorer

4:
Byg elektronisk 
instrument

3:
Byg lyde med sinus

Basis:                       Til spor 2,3, og 4: LYD-Kit Funktionsbibliotek  (LKlib.py)  og en række færdige koder til Micro:Bit  (MBType-x.py)              

Moduler:

Option: 

a: Intro 1 (Sensorer og lyd)
b: Intro 2 (Radio og PINs.)
c: Case: Coronabadge

Basale kredsløb
Add-on sensors.

a: Intro  (Byggeklodser)
b: Cases:
- Augmenting,Nudging,Quiz

Make headless
Control over net

a: Intro  (Byggeklodser)
- Sinus
- Kanaler (1/2 HT)
- At kombinere

Frekvens modulation
Amplitude modulation

a: Intro 
- Instrumenter/teknologi
- Interaktions element
b: Byg et  instrument

Fjernestyring af synthesiser
- OSC/MIDI

Projekt støttet af:

LYD-Kit: Materialer ved afslutningen af projektet

I Materialet er der samlet:

191 slides med noter.

147 links til baggrundsmateriale.

64 kodeeksempler.

7 Forløbseksempler.

Slides indeholder grundstruktur til basis 
forløb, men tanken er at de skal 
indarbejdes og tilpasses egne forløb og 
praksis.

Baldre kopi’er i lokalet!
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Projekt støttet af:

Materialer

Forstærker modul Raspberry PI mini computer

Tekst baserede programeksempler i Python med fokus på lyd og interaktion (sensorinput)

Højtaler og Micro:Bit

Kan køre på opstilling med Raspberry PI og forstærker

MEN – Også på egen PC eller MAC!

Lukket bog: En række program eksempler, hvor man ved at ændre i parametre kan lave eksperimenter med lyd.  

Projekt støttet af:

Spor 3: Intro - struktur

Åben bog: Et funktionsbibliotek ”Lklib.py” man kan kikke ind i for at dykke dybere i den digitale side.  
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Projekt støttet af:

BB22  Hands-on: Engineer en lyd og byg et digital instrument

Opgave liste på borde sammen med Raspberry PI opstillinger:

Harmonisk svingning (Oscillator)
Mekanisk, elektrisk, matematisk, grafisk.

Projekt støttet af:

Spor 3: Harmonisk svingning - sinus
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Projekt støttet af:

Spor 3: Interferens. I mediet (luften).

Signal i én højtaler med én intensitet

Samme signal i 2 højtalere, hver med samme intensitet som før.
Opleves højere. 

Modsat signal i 2 højtalere, hver med samme intensitet som før.
Opleves lavere. Hvorfor forsvinder lyden ikke helt?

2 rene signaler i hver højtaler med 3Hz forskel, og samme 
intensitet.

Der opleves stødtoner, men det lyder lidt anderledes end hvor 
det var i selv signalet. 

Projekt støttet af:

Spor 3: Fourier analyse. Mulige opgaver.
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Projekt støttet af:

Spor 3: Option – Simpelt klaver med digitalt genererede lyde

Sax

Ren sinus

Obo Klaver

Projekt støttet af:

Spor 3: Supplerende materiale. Diverse – realtidsmålinger.
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Projekt støttet af:

Spor 4 Modul a: Intro (Instrumenter og teknologi – gensidig påvirkning)

Projekt støttet af:

Spor 4 Modul a: Intro (Instrumenter og teknologi – gensidig påvirkning)
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Projekt støttet af:

Projekt: Test forløbs oversigt.

Navn ved 
afslutning

Navn 
ved start

2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22

Spor 1
Modul A,B,C

M0 SSG19HTX
SSG20HTX

Spor 2
Modul A,B

M1 SSG19HTX
HH19HTX

SSG20HTX

Spor 3 M2 HH19HTX
HH19STX

SSG19HTX
SB21STX-1
SB21STX-2

Spor 4
Modul A,B

M5 SSG19HTX(A) SSG19HTX(B)
SBXX

Klasser:
• SSG19HTX: Struer årgang 2019, HTX Teknologi og Teknik Observeret over 3 år -> Case: Elevprogression
• SSG20HTX: Struer årgang 2020, HTX Teknologi Observeret men indgår ikke i cases.
• HH19HTX: Herningsholm årgang 2019, HTX Teknologi/Fysik & Informatik Observeret over 2 år -> Case: Lærersamarbejde
• HH19STX: Herningsholm årgang 2019, STX  Fysik B Ikke observeret og indgår ikke i cases.
• SB21STX-1: Skanderborg årgang 2021, STX Naturfag Fysik B Observeret -> Case: Redidaktisering.
• SB21STX-2: Skanderborg årgang 2021, STX Teknikfag Fysik C Observeret -> Case: Redidaktisering.
• SBXX: Skanderborg tværfaglig uge musik og fysik Ikke observeret og indgår ikke i cases.

P1                                 P2                                  P3                                 P4

Erfaringer fra forløbene

Detaljer fra 3 forløb
• Redidaktisering til STX fysik 1.g
• Lærersamarbejde Fysik og informatik 2. HTX
• Elevprogression 1. -> 3. HTX

Sammenfatning af data

19

20



08-04-2022

11

Redidaktisering af LYD-kit til STX Fysik 

• 2 1. g klasser (9 lektioner):
• Naturfaglig Fysik B – 21 elever.
• Samfundsfaglig Fysik C – 19 elever.

• Matematiske beskrivelse af den harmoniske bølge.
• Øvelser med interferens.
• Emulering af musikinstruments klang.

• Afspilning af musikinstruments lyd og klang.
• Optagelse og Fast Fourier Analyse (FFT) af lydoptagelse.
• Aflæsning af frekvenser og relative amplituder for toppene på målte kurver.
• Kodning med Python med de målte værdier.
• Afspilning af den digitale klang og auditiv sammenligning af de to klange.

Redidaktisering af LYD-kit til STX 1. Fysik 
Elevers vurdering inden forløbet 
(hyppigheder, n=41) 

aldrig sjæld
ent

Af-og-
til

ofte altid

8. Jeg er sikker på, at jeg nok skal klare de 
udfordringer, som faget byder på

0 5 1 18 7

10. Hvis jeg har problemer med en 
opgave, så bliver jeg ved til, de er løst

0 4 12 21 4

Fysiklærer: 
Det er sjovt når det lykkes, når eleverne
tænker selv, når de sidder og tænker
højt og tænker videre selv
– det er i orden når tingene ikke
er løst efter 2 minutter.

Elevers oplevelse efter forløbet
(hyppigheder, n=39)

Helt 
uenig

Overvejende 
uenig

Overvejende 
enig

Helt 
enig

25. Det var spændende at lære at arbejde 
projektbaseret

6 6 19 8

26. Projektarbejdet var med til at skabe en 
god variation i undervisningen

1 12 15 11

28. Projektarbejdet hjalp mig med at forstå 
andre dele af Fysik

5 9 20 5

44. Jeg lærte noget nyt om at 
programmere

3 8 20 8

12. Vi var nødt til at lave undersøgelser for 
at komme frem til en god løsning

1 4 20 14

40. Jeg blev mere interesseret i at arbejde 
problemløsende

12 10 12 5

Fysiklærer:
’Hvis man lader dem arbejde som om 
det bare er et program de skal bruge
uden at forstå alt det bagvedliggende,
så går det. Der er lidt blackbox i det
stadigvæk. ’
’Jeg skal have det udbygget. Jeg have 
et flerfagligt forløb med en musikklasse,
de får så nogenlunde det samme. Der 
varer en hel uge, der er musik og fysik.
Deres opgave skal være, at de skal 
designe deres eget elektroniske 
instrument.’
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Lærersamarbejde Fysik og Informatik 
2. HTX
• 1 klasse 2. HTX, 29 elever.

• Disse elever havde også arbejdet med LYD-kit i teknologi i 1.HTX.

• Samarbejde mellem Fysik og Informatik:
• I Informatik trænede elever programmering i Python og lavede brugergrænse-

analyse af Fysik-software.
• I Fysik arbejdede eleverne med at afspille lyd med forskellige højttaler-

opstillinger, optage det og analysere det.

Lærersamarbejde Fysik og informatik 2. HTX
Elevers vurdering inden forløbet
(hyppighed, n=29)
Ingen eller ringe 
programmeringserfaring

19

Nogen programmeringserfaring 9
Megen programmeringserfaring 1

Elevers vurdering inden forløbet
Det er mest spændende når læreren 
har en god energi og man selv som 
person synes at faget er spændende
Når lærer og elev kan forstå hinanden 
og kan finde ud af at løse et problem 
sammen.

Elevers vurdering inden 
forløbet
(n=29, hyppighed) 

aldrig Sjæl-
dent

Af-
og-
til

ofte altid

11. Vi får mulighed for at 
efterprøve vores egne 
ideer i undervisningen

1 1 13 12 2

14. Der er fokus på at 
forbedre sig og lære af 
sine fejl

2 2 7 11 7

Koblingen mellem de to fag i forløbet var meget veldefineret, men kunne udvikles i 
forbindelse med en evt. gentagelse:
Fysiklærer: Informatiklæreren var jo bundet op af at de skulle bruge tingene i mine 
timer, jeg har brug for at de når det her i Informatik, de skulle være klar når de kom til 
fysik. De skulle frem til et bestemt produkt.
Informatiklærer: Vi kunne have sagt at du var kunden og at de skulle have interviewet 
dig hvad de skulle være forberedt på.
Fysiklærer: Det kunne faktisk have været meget sjovt.

Elevers vurdering efter forløbet
(n=18, hyppigheder, desværre svarede ikke 
alle deltagende elever på denne afsluttende 
survey) 

Helt 
uenig

Overvejen
de uenig

Overvejen
de enig

Helt 
enig

13. Vi fik mulighed for at udvikle egne ideer 
og løsningsforslag -

1 5 7 5

18. Der var en opsamling på de vigtigste 
begreber fra X-fag

1 3 8 6

40. Jeg blev mere interesseret i at arbejde 
problemløsende

2 10 4 2

42. Jeg lærte, at man ikke skal lade sig slå 
ud af, at tingene ikke lykkes i første omgang

3 4 9 2

44. Jeg lærte noget nyt om at programmere 2 1 11 4

Elevers vurdering efter forløbet i 1. HTX
(n=30, hyppigheder)

Helt 
uenig

Overvejen
de uenig

Overvejen
de enig

Helt 
enig

40. Jeg blev mere interesseret i at arbejde 
problemløsende

7 11 8 4

Elevers vurdering efter forløbet i 1. HTX
(n=30, hyppigheder)

Helt 
uenig

Overvejen
de uenig

Overvejen
de enig

Helt 
enig

44. Jeg lærte noget nyt om at programmere 2 1 9 18
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Elevprogression 1. -> 3. HTX

• HTX elever blev præsenteret for LYD-kit i Teknologi i 1. HTX og igen i 2. 
HTX:

• 1. HTX: arbejdede 14 elever med lyd i det offentlige rum.
• Vis (LYD-kit opsamling 2019.mp4) ligger SSG teams

• 2. HTX: arbejdede 14 elever med 
• Kodning med MicroPython på microbit
• Et akustisk corona-badge, som reagerede på afstand.

• I 3. HTX arbejdede de med LYD-kit i Teknikfaget – elektronik:
• 12 elever arbejdede med '

• At lave elektronisk instrument med udleverede kodeskabeloner.
• At emulere lyde og lydfænomener.

Elevprogression 1. -> 3. HTX
Elevers vurdering inden forløbet i 
1. HTX (hyppigheder, n=14)

aldrig sjældent Af-og-til ofte altid

8. Jeg er sikker på, at jeg nok skal 
klare de udfordringer, som faget 
byder på

0 0 2 9 3

10. Hvis jeg har problemer med 
en opgave, så bliver jeg ved til, de 
er løst

0 0 4 5 5

11. Vi får mulighed for at 
efterprøve vores egne ideer i 
undervisningen

0 0 1 11 2

14. Der er fokus på at forbedre sig 
og lære af sine fejl

0 0 2 9 3

Det iterative skal eleverne holdes fast i, for ikke at køre fast i deres 
første løsning, selvom den ikke løser udfordringen godt nok. 
(Teknologilærer, 1. HTX, december 2019).

Den her platform [LYD-kit] giver mulighed for at man hurtigt kan lave en 
prototypemodel og afprøvet  et koncept.  (Teknikfagslærer, 3. HTX, januar 2022).

Elevers oplevelse efter 
forløbet i 1. HTX
(hyppigheder, n=14)

Helt 
uenig

Overveje
nde 
uenig

Overvej
ende 
enig

Helt 
enig

25. Det var spændende at 
lære at arbejde 
projektbaseret

0 1 8 5

26. Projektarbejdet var med 
til at skabe en god variation 
i undervisningen

0 1 11 2

I de åbne svar i 3. HTX giver nogle elever igen udtryk for at
der skulle have været lidt mere tid, andre formulerer en 
skepsis overfor det samlede forbrug og overfor 
frihedsgraderne i projektet i 3. HTX. En elev sammenfatter 
det i 3. HTX rimeligt repræsentativt:
Hvis vi snakker hele lydforløbet siden 1g, ville jeg mene at 
det har fyldt for meget i undervisningen. Det fungerede godt
som introduktion til programmering og brugen af  lyd, men
blev senere ensformigt, og kom til at virke som et forløb der 
bare skulle følges, selvom dette ikke nødvendigvis bidrog til
resten af undervisningen. Micro:bitsene fungerede fint
i starten, men er ofte besværlige at få til at gøre mere
avancerede ting.
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Evaluering - elever Deltagende 
elever 
(N=~130)

HTX STX

1. G 58 39

2. G 18

3. G  13
FØR:
• Generelt har eleverne en høj selvtillid.
• Deres programmeringsforkundskaber er ringe.
• Eleverne finder fejl lærerige.
EFTER:
• Eleverne kan godt se fagenes viden i arbejdet med LYD-kit.
• Eleverne oplever selv at udvikle egne ideer.
• Eleverne oplever at de lærer noget om programmering (96 ud af 128).
• Eleverne er lidt mere usikre på om arbejdet med LYD-kit støtter en fremtidig 

karriere:
• Men cirka 1/3 bliver mere interesserede i at arbejde med naturvidenskab, teknik og 

problemløsning.

Evaluering - lærere
• De fleste lærere er umiddelbart udfordrende af kravet til 

programmeringskompetencer i det specifikke sprog.
• De fleste lærere finder tidsforbruget i modulerne – for – højt.

• Lærerne tilpasser hard- og software til deres fag og arbejdsmåde
• ‘Det skal give mening som et eksamensspørgsmål’.

• Lærere ser muligheder for prototypeudvikling og –afprøvning.

Deltagende 
lærere

HTX STX

8 lærere 
5 forløb

2 lærere
1 forløb
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Didaktiske overvejelser - elever
• Afklaring af elevers 

programmeringsforkundskaber 
vigtigt:

• Differentiering.
• Progression.

• Opmærksomhed på elevers evne til 
selvstændigt at arbejde med 
problemafdækning og –løsning.

• Stilladsering af elevers forskellige 
udfordringer med LYD-kit.

• Tydeliggørelse af mål:
• Kernefaglige.
• Procesorienterede.

• Vis LYD-kit WS#3 sept 2021.mp4 ligger SSG teams
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Didaktiske overvejelser - lærere

• Redidaktisering af engineeringinspirerede forløb (problembaserede, 
projektorganiserede) til fagligt og eksamensrettede/relevante forløb:

• Kernestof skal behandles.
• Selvstændigt arbejde skal øves.

• Computational Thinking italesættes ikke direkte men mange elementer er 
tilstede:

• Brug af data.
• Brug af simuleringer og modeller.
• Problemløsning.
• Tænkning i systemer.

• Opsplitning i delmoduler, som kan kombineres og tages i brug efter behov 
eller samles i ‘spor’.

• Lærere samler i fagrelevante forløb

Implementering

• Forankring
• Efteruddannelse 
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Forankring - erfaringer fra Skolebaseret 
udviklingsprojekt i naturfagene - SUN 
De vigtigste virkninger af SUN-projektet var: 
● at ledelsen blev opmærksom på det hensigtsmæssige og givende i at 
udvikle undervisningen gennem arbejde i faggrupper. Samt at faggruppen 
som omdrejningspunkt for kapacitetsopbygning kræver ledelsesmæssigt 
medspil. 
● at der er et stort potentiale i at have en faggruppekoordinator som 
udviklingsagent, der kan fungere som udviklingsfacilitator i en faggruppe. 
● at det er en god ide med et årshjul for samarbejdet i en faggruppe, som 
sikrer afholdelse af regelmæssige møder, der har delvist fokus på elevernes 
læring og udvikling af undervisning. 
● at der blev udviklet flere og bedre samarbejdsrelationer inden for og 
imellem faggrupper. Ikke mindst blev systematisk deling af erfaringer og 
materialer styrket. 

Om efteruddannelse fra Engineering i 
Gymnasiet – Vidensgrundlag (2021) 

Længden af efteruddannelseskurser, udstrækning og struktur 

• Her peger de naturvidenskabelige koordinatorer i vores survey overvejende på nytten af gentagne workshops med afsluttende introduktion til nyt 
forløb/materiale, som så behandles på samme måde på en efterfølgende workshop. Dette vekseluddannelsesprincip er velkendt fra funktions- og 
håndværkeruddannelser i Danmark. 

Skolebasering, skoleforankring og institutionalisering & Lærersamarbejde, evt. læringsfællesskab eller netværk 

• Her peger naturfaglige koordinatorer specifikt på at afprøve i egen praksis, helst med gensidig kollegial supervision eller sparring. 

Ledelsesstøtte

• Her peger naturfaglige koordinatorer specifikt på, at det kræver ledelsesopbakning i form af tidsallokering og skemalagt fælles tid. Samt tid til at opbygge et 
fagteam, hvor udviklingen kan forankres. 

Fokus på faglig viden og pædagogiske færdigheder 

• Her er det værd at notere, at andelen af lærere, der savner fokus på fagdidaktik, er dobbelt så stor som andelen, der ikke savner dette fokus. 

Aktive bearbejdninger af teori ift. praksis 

• Her peger de naturfaglige koordinatorer specifikt på at gennemprøve undervisningsmaterialer og -tilgange på workshopdage og i egen undervisning, behovet for 
læringsteoretiske begrundelser for engineering og didaktiske tips og tricks, herunder drøftelse af afprøvningen på efterfølgende workshop. 

Læreres undersøgelse i egen praksis og andre datatilgange til efteruddannelsesaktiviteter 

• Der er få direkte henvisninger til en sådan praksis fra den aktuelle undersøgelse. 

Eksterne inputs/ekspertise 

• Her peger de naturvidenskabelige koordinatorer på deres udbytte af faglig opkvalificering i forbindelse med universiteters tilbud. 
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Projekt støttet af:
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