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Hvad er lyd?

Hvor optræder lyd i din hverdag?

Hvordan påvirker lyd dig?

Hvad kan vi bruge lyd til?

LYD



Hvad er lyd?
Vibrationer som udbreder sig gennem luft 
eller et andet medium og som kan 
registreres af øret og kroppen hos 
mennesker og dyr



Forskellige lyde

Musik Støj

Naturlige lyde

Produktlyde

Stemningslyd

Navigationslyd

Tale, non-verbal 
kommunikation 
og prosodi

Advarselslyde Nudginglyde



HVAD ER MUSIK?

Tone-
højde

Styrke

Klang

Tonehøjde

Styrke

Klang

Rytme

Tempo

Musikalsk
form

Instrumen-
tering

Hel sang

Enkelt tone

ORGANISERET OG
STRUKTURERET LYD



Lav og høj pitch af en enkelt tone

Ref: Cecilia R. Aragon, UC Berkeley,2006



Pitch perception afhænger af den fundamentale 
frekvens

Ref: Cecilia R. Aragon, UC Berkeley,2006

300 Hz versus 350 Hz (2.6 halve toner)

3000 Hz versus 3500 Hz (2.6 halve toner)



Klangfarve - timbre

Ref: Cecilia R. Aragon, UC Berkeley,2006



Samfundsudfordringer

Digitale og kreative lydløsninger

Lydløsninger indenfor sundhed

By- og miljømæssige lydløsninger



Hvornår og hvor har du 
sidst hørt musik?

Bruger du musik på dit 
arbejde eller for dig selv?

Har du selv oplevet at 
musik giver en effekt? 



Ca. 40000 år gammel ben-fløjte fra
Geißenklösterle, Tyskland lavet af fugleben

The University of Tübingen
http://www.livescience.com/20563-ancient-bone-flute.html#sthash.ffYMXRxr.dpuf



MUSIK vækker stærke ur-følelser

MUSIK er terapeutisk og kan ændre vores sindstilstand

Den græske filosof Platon (428-348 f.Kr.) mente at 
MUSIK primært kunne bruges til at udtrykke aggression, 
til forsvar, overtalelse og til at skabe social harmoni

Bryan G. Levman, 
"Western theories of 
music origin, historical 
and modern", Musicae
Scientiae 2000.



MUSIK OG LYD
• regulerer humør og følelser - både positive og 

negative

• udtrykker identitet – personlig eller kulturelt

• er med til at skabe sociale relationer i 
samfundet eller mellem mennesker 
(reproduktion)



79% af alle 
danskere lytter til 
musik dagligt

http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/endelig_danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf



Stort potentiale gennem 
musik intervention

Mere end 2000 forskningsresultater 
de sidste 15 år afdækker hvordan 
musik påvirker hjernen

Ref: Music interventions in Health Care, Line Gebauer & Peter Vuust, 2014



Ref: Music interventions in Health Care, Line Gebauer & Peter Vuust, 2014

Musik-intervention er anvendeligt for mange sygdomme



by Michael Rossato Bennett, 2014
www.youtube.com/watch?v=5FWn4JB2YLU 






http://sim.dk/media/946402/17_kortl__gning-demensomr__det-dec2010.pdf
http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Statusrapport-demens-
2016/Statusrapport-paa-demensomraadet-i-dk.ashx
http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/

Demensområdet – en af de største 
udfordringer fremadrettet
• Ingen kur mod demens.
• ~85.000 danskere lider af demens.
• ~123.000 danskere vil lide af demens i 2030.
• ~24 mia. kr. direkte årlige omkostninger ved demens i Danmark.
• Gennemsnitlige direkte sundhedsomkostninger 2012 var 19.300 kr. 

per patient.
• ~24 mio. på verdensplan lider af demens.
• ~115 mio. mennesker over hele verden forventes at lide af demens 

i 2050.



Hvad er problemerne?

fremadskridende hukommelsesbesvær
kognitive og emotionelle problemer 
social isolation
nervøsitet og uro
depression
udadreagerende adfærd



Det auditoriske system

Ref: Line Gebauer & Peter Vuust, 2014



Lyd påvirker hele hjernen

stimulerer produktion af dopamin
og opioider

Ref: Music interventions in Health Care, Line Gebauer & Peter Vuust, 2014



Hvad er mekanismerne? - BRECVEM modellen

• Hjernestamme reflekser er relateret til akustisk egenskaber f.eks. styrke/loudness
• Betinget evaluering – association mellem musik og følelser, når de optræder sammen
• Følelsesmæssig afsmitning – udtrykte følelser i musik, sørgelig er f.eks. relateret til 

lave frekvenser, langsomt og lavt niveau
• Rytmisk medrivning – synkroniseret bevægelse til rytmen
• Visuelle billeder – skabelse af visuelle billeder
• Episodisk hukommelse – f.eks. stærkt følelsesmæssig påvirkning (kuldegysninger eller 

rislen ned af ryggen) når en sang som relaterer sig til en bestemt begivenhed
• Kognitive vurdering - mental analyse af musikken og skabelse af analytisk eller 

æstetisk nydelse (hit-sange)
• Musikalske forventninger - balance mellem overraskelse og forventning

Ref: Juslin, P. N. and Västfäll, D. (2008). Emotional response to music: The need to consider underlying mechanism. Behavioral and Brain 
Sciences, vol. 31, pp. 559–621.



Ref: Music interventions in Health Care, Line Gebauer & Peter Vuust

Musik og rytme giver struktur i
relation til Parkinsons sygdom
eller rehabilitering efter
hjerteinfarkt. 

Rytmestøtte har bedre langtids-
effekt end traditionel fysioterapi 
(Thaut et al. 2001)

Brug af musik i sundhedssektoren



Ref: Music interventions in Health Care, Line Gebauer & Peter Vuust, 2014

Musik kan influere plasticitet in hjernen. The har 
lovende perspektiver hjernerelaterede 
sygdomme/diagnose som ADHD and Tourettes
syndrom(ufrivillige muskel kontraktioner).

Epidemiske sygdomme som depression og kronisk 
smerte kan lindres. Al musik er potentielt brugbart 
men afhænger af præference.

Brug af musik i sundhedssektoren



Er musik skadelig?

http://www.nonoise.org/hearing/
criteria/criteria.htm
http://www.audiosense.dk/



• Behov for personalisering.
• Skiftende omgivelser og 

brugsmønstre.
• Det er svært for brugere at 

udtrykke behov verbalt.

Personalisering 
og optimering af 
høreapparater

J.B.B. Nielsen, J. Nielsen, J. Larsen: Perception-based Personalization of Hearing 
Aids using Gaussian Processes and Active Learning, IEEE Transactions on Audio, 
Speech, and Language Processing, IEEE, vol. 23, no. 1, pp. 162–173, 2015.



Er musik skadelig?
•Sesame street sange blev brugt som totur I Guantánamo 

lejren.
•Autimsevenlig indkøbsdag uden inkøbsmuzak.
•Uønsket musik kunne gøre en stresset situation værre.
•Støj og musik-forurening har negative konsekvens for 

helbredet. Lydtryk og mangel på mulighed for fravalg.

Katrine Lorenzen, Gate21: 1.4 mio. danskere er berørt er støjforurening, og WHO anser det som andet største sundhedsproblem.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2152577/Sesame-Street-songs-repeatedly-played-days-end-torture-Guantanamo-Bay-prisoners-report-claims.html
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