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                                            LYDHØR

Gjennom LYDHØR vil vi vise  empatien små barn har til sine omgivelser. 

Denne empatien er en base for utvikling av våre filosofiske tanker, som gjen-
nom solidaritet og delaktighet danner grunnlaget for utvikling av demokrati.

Vi ønsker å synliggjøre betydningen av læring i gruppe, om små barns krea-
tivitet og engasjement.  

Vi vil skape oppmerksomhet overfor de poetiske språkenes betydning for  
en rikere forståelse av tingene og av tilværelsen. Noe som igjen fører til en 
rikere og mer komplett kunnskap. 

LYDHØRE pedagoger i barnehagene er et forutsetning for alt dette. Evnen til 
å se, tolke og agere hjelper oss å mer med å få informasjon om små barns 
utforskning heller enn å utdanne.  Hele tiden med et visjonært og intelligent 
hjerte.

LYD har gjennom LYDHØR fått en litt spesiell oppmerksomhet. Vi ønsket å 
vite mer om hvordan små barn nærmer seg fenomenet LYD.

Noen av våre observasjoner og tolkninger av barnas utforskninger ble vist i 
KONGSGÅRDEN LYDLAB under ReMida dagene 2018.  



    LYDHØR                                                                 

Tidligere Kongsgården barnehage ble vinteren/våren 2018 til et lydlaboratorium for små barn 
og personalet i barnehagene i Trondheim. 
ReMida var prosjektkoordinator og hovedaktør i arbeidet med å inspirere barnehagenes 
pedagoger i hvordan de kan arbeide med lyd sammen med barna. Kongsgården Lydlab for 
barn ble et sted man kunne komme for å oppdage og  utforske sammen med andre omkring 
temaet lyd. I laboratoriet fikk barna leke med materialer og ting som har et stort register av lyd, 
og det ble skapt et eget rom for de yngste barna (1-3 år), der tingene ble tilpasset deres beve-
gelser og uttrykksmåter. I laboratoriet var det ikke de voksnes uttrykk, estetikk og påstander 
som styrte barnas opplevelser, men barnas egne tilnærminger til og oppdagelser av  fenome-
net lyd.  

Barnas uttrykksformer settes i sammenheng
og utvikles best i samspill med andre, både 
barn og voksne. Dette forutsetter voksne som
er særlig lydhøre overfor barn. 
Lydlabben samarbeidet med førskoleutdanningen 
DMMH og andre kunstinstitusjoner i Trondheim ;
Kunsthallen, Metamorph, NTNU/Musikkteknologi,
kunstakademiet i Trondheim, og 
brukte aktuelle utstillinger/kunsthendelser for å 
finne nye innganger til å videreutvikle lydprosjektet 
sammen barna.

Observasjon og dokumentasjon av kunstnernes undersøkende prosesser med barna ble en 
viktig del av arbeidet i Kongsgården Lydlab. Arbeidet ble også formidlet til publikum gjennom 
åpne Lydhør-arrangement underveis i prosjektperioden og gjennom forskningssamarbeidet 
med DMMH. Barnas egne oppdagelser, kunstnernes installasjoner, lydcollager, musikk, per-
formance og samtaler ga et rikt forskningsmaterialet til samarbeidet som videreføres utover i 
2018/2019. 



          Med barna i sentrum



Eilert 5. år.
Dæm si
shhhhh....
shhh.....
shhhhhhhh...

KAN VI HØRE LYDER FRA PLANTENE 
UTE PÅ KONGSGÅRDEN ? 
Svartlamon barnehage, lydhør,  
ReMidadagene 2018.

En åpen og en knopp av løvetann lage ulike lyda
En maskin med en belg som hjelper plantene å lage lyd, men som ødelegger plantene 
etter at de har laget lyd. De tre blomstene du ser er de eneste som har overlevd



Sigrid 5. år: Æ tror plantan lage forskjellig lyd når dæm 
har forskjellig stilk. Og forskjellig lyd hvis dæm ska få 
forskjellig farge.

    Eilert : Træran lage forskjellig lyd når dæm væks.

En maskin med en belg som hjelper plantene å lage lyd, men som ødelegger plantene 
etter at de har laget lyd. De tre blomstene du ser er de eneste som har overlevd Blomstene har forskjellige farger og forskjellige farger lager ulik lyd

Den store lyden som er rød, er trærne som bråker. Den mellomste lyden er grønn,
og det er greina. Den minste lyden som er blå er løvetanna





                                                  ” Kan man høre sola ? ”
 

Gjørtlerveien barnehage lagde tankekart hvor barna var aktivt med på å 
bestemme hvilke lyder de kunne undersøke i utemiljøet



    Lydkalenderen i Svartlamon barnehage

Desember 2017 hadde barna på avdeling Frontruta i Svartlamon barnehagen en an-
nerledes adventskalender. Samtidig som vi ønsket å telle ned mot jul, ønsket vi også 
å finne en måte og undersøke barnas relasjon til fenomenet lyd. Vi ønsket også å 
involvere foreldrene, noe vi har hatt god erfaring med på tidligere adventskalendere. 
Det vi da endte opp med var lydkalenderen. 

Alle familiene på avdeling Frontruta fikk i oppgave og sende inn en lyd til kalenderen, 
men ikke fortelle oss hva denne lyden var. Disse lydene ble “åpnet” i samlingsstun-
den, og vi undret oss sammen over hva slags lyd det var, vi gjettet på lydene, og vi 
snakket om hva slags tanker disse lydene ga oss. Barna fortalte hva slags farge de 
tenkte lydene hadde, noen ønsket å tegne lyden, mens andre ville vise lyden med 
bevegelser. I tillegg opplevde vi at foreldrene ble veldig engasjerte i kalenderen og vi 
fikk ofte spørsmål om hva slags lyd som var spilt av i dag. Vi opplevde at lydkalen-
deren ikke bare ble en nedtelling til jul, men også noe som inviterte foreldrene inn, og 
som involverte dem på en annerledes måte. Lydkalenderen ble utgangspunktet for 
dialog og utveksling, ikke bare mellom barn og pedagoger, men også mellom barn og 
foreldre, og foreldre og barnehagen. 

Etterhvert som vi gikk gjennom lydkalenderen ble det også mye snakk om hvilke fø-
lelser lydene ga oss. Hva er den fineste lyden du vet om? Den skumleste lyden? Hvil-
ke lyder finner vi ofte i barnehagen? Lyden av lego! Og lyden av klær! Hva slags lyd 
lager egentlig klær? 

“Den fineste lyden jeg vet er lyden av sommerfugler. Den skumleste er lyden av en 
katt som sniker.”

Svartlamon barnehage v/Nora Finseraas



14. Desember
Æ høre at det e den trampelyden med snakking
En blomst som hakke
At noen trampe
En stein som dunker mot gresset
Nån  som tråkke på is imens man rope
En katt som trampe
En lampe som slåes på og av

21. Desember
Noen som sparker i grusen…
Nei, det er lyden av en slange
Kanskje en slange som sier farfar
Det kan også være vann som renner over hodet på noen, som en dusj

15. Desember
En fugl! En hakkespett. Ekko!
En ulv. Eller ugle. Ørn!
Flere av barna sier det er ekko
Hva er ekko ?
Det e å rope så høyt at man hører det flere ganga.  
I en tunnel!
Flere har lagd ekko i tunnel16. Desember

MAUR  LYS    SNØ   SKYER    LUFT

Vi kan itj hør det , men vi kan se det
Vi kan høre regn men ikke snø fordi snøen e for lett
Vi kan itj hør skyan men vi kan hør torden. 
Vi kan itj hør lufta men vi kan hør stormen
Sjiraffer lager ikke lyd

20. Desember
Det er lyden av pirbadet
Høres ut som en elv
Det er flere av barna som synes det høres ut som elver, men de hører også  
lyden av rør
Og dårlig vær. 
Agathe synes det høres ut som en hval. Vi finner fram hvallyder. Det er  
skummelt….
Hva er det, spør Vid. Det er lyden av hvaler som snakker. Hva tror du de  
snakker om ?
Vet ikke….. De sier faaarmooor! Mener Eloan. 



               Lyden av vulkan





         NATUR                                                                              TEKNOLOGI                                                                        SKATTER
 
                       På loftet  lagde  vi et utforskende lydlmiljø for 4-6 åringene med analoge og digitale lydsystemer 

SENSORER   APPARATER   KANALER   RØRSYSTEMER   KONTAKTMIKROFONER   BOKSER   ESKER     SKRIN   HULROM

                                                                  SPEIL      OVER       UNDER          IMELLOM        SKJULT
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Lydlab

Bevegelse



                                 Objekt



                                   LYDHØRT SAMSPILL
Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ulike ReMida-materialer.
Et utprøvende tverrkunstnerisk prosjekt for de aller minste i barnehagen.
De aller minste i barnehagen undersøker verden med alle sanser i sam-
spill.
Hele kroppen er med. Lyd tenkes ofte som noe som oppleves og utforskes
med lyttesansen alene.
De minste barna viser oss at også andre sanser og samspill er viktige i
opplevelsen av lyd.
Materialene ligger der.
De innbyr til å utforskes på mange vis.
Lyden materialet potensielt kan lage, er en del av materialets mange
muligheter.
Hva skjer når vi vender oppmerksomheten mot materialets muligheter
for å lage lyd sammen med barna?
Hvordan kan vi skape gode samspill mellom oss og barna
hvor vi sammen med barna utforsker dette?
Under LydHør vil 1 og 2-åringer bli med på Lydhørt Samspill.
Vi er sikker på at disse møtene med barna vil lære oss mer om
hvordan de aller minste barna forholder seg til fenomenet lyd.

For LydHør , ReMidadagene 2018,
Lise Hovik og Anne Helga Henning





LYDFABRIKKEN

Kunstnerne Martin Palmer, Bella Da Silva og Jørgen Wassvik utviklet et rom hvor 
barnas interaksjon med ulike fargede elementer trigget variasjoner av  lydbilder . 





The sound of language, the sound of people 
from around the world. Let  your voice  into

the tubes and you might hear a response from 
some children.
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               Hvordan 
               involvere 
                    de
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       U  T  E



Et gammelt badekar fikk 
nytt liv med mye klang 
sammen med en varmt-
vannstank og maling av 
billekunstner Per Ellef. 



Sammen lydkunstner 
Øystein ble det laget 
en robot av en gammel 
huske som lagde nye 
lyder når den ble dyttet 
på.



Rart med lyder 
som kan bevege seg 
gjennom et rør under 
bakken



Å gå gjennom en 
”Bambusskog” er en 
helt egen opplevelse 
med mye lyd

Tubofon og lokkofon



                             A creepy night monster in outer space                                  Shark and submarine iat underwater city

Animasjoner med avanserte lydspor ble laget i samarbeidet med 3. Trinn fra Trondheim internasjonale   skole og Trondheim kunsthall. Inspirert av en utstilling med kunstneren Johannes Heldèn

I samarbeid med kunst og teknologi bienalen Metamorf ble det  verksted for barn 9 - 12 år



  Fødselen                       Panda in a pot

Animasjoner med avanserte lydspor ble laget i samarbeidet med 3. Trinn fra Trondheim internasjonale   skole og Trondheim kunsthall. Inspirert av en utstilling med kunstneren Johannes Heldèn

Her jammes det  sammen Black moon circle på noen av  instrumentene barna laget, hvor lyden ble 
forsterket via kontaktmikrofoner. 



Utgått logopedutstyr ble prøvd ut til å skape nye måter å utforske lyd på. Her tegnet barna bilder på 
lydkortene før de lagde lyder som ble spilt inn på kortene. Kortene ble så avspilt i en rekkefølge hvor 
de sammen ble til en historie.



  MANGE AV PUNKTENE UNDER BESKRIVER ERFARINGER FRA LYDHØR OG HVA VI         
     ØNSKER Å FOKUSERE PÅ VIDERE 

  Samspill som metodisk tilnærming i møte mellom barn og kunst
 

        Komposisjon i improvisatorisk samspill med barn
  

     Lyd, objekt og bevegelse
                                            
       Analoge og digitale lyder

 
  Lydens anatomi og følelser
 

         Refrenget som skapende prinsipp
 

Materialitet og agens ( hvordan ting virker) i barns utforskning av lyd
 

 Affektive (direkte, ubevisste, sanselige) koblinger i den skapende prosessen mellom kunstner, pedagog og barn
 

                                        Fra lyd til musikk til konsert, komposisjoner med tid, rom og kropp
 

        Interdisiplinaritet og hundrespråklighet
 

  Natur, kunst og kreativt gjenbruk i barnehagen



                                                       Fra åpningen på LYDHØR



Perkusjonist Tor Haugerud var en av musikerne som spilte for barnefamilier  på lørdagsarrangementene







Remida er et kultur og miljøsenter
for utveksling av idèer og dialog 
omkring temaene utdanning og
bærekraftig utvikling.

Senteret presenterer en samling av
materialer, former og farger som
utfordrer til kommunikasjon og
relasjoner mellom de mange språk
som finnes innen læring

Reggionettverket
Utgjør ett av satsningsområdene/ ett av prosjektene i kvalitets-
utviklingsprogrammet for barnehagene i Trondheim kommune.

Nettverksarbeidet baserer seg på følgende punkter:

   *Nettverksarbeidet baserer seg på frivillighet, egen aktivitet og en vilje
     til å dele ansvar.

   * Nettverksarbeidet motvirker skillet mellom teori og praksis.

   * Nettverksarbeidet er offentlige arenaer som vektlegger å lytte til
     ulikheter og ikke oppmuntre til konkurranse.

   * Nettverksarbeidet streber ikke etter diskusjon og debatt, men etter
     en stadig voksende demokratisk dialog.

   * Nettverksarbeidet forsøker å synliggjøre og utfordre pedagogenes
     tanker og overbevisninger.

   * Nettverksgruppene nenytter pedagogisk dokumentasjon som 
     arbeidsredskap.

   * Nettverksarbeidet understreker barneperspektivet for ut i fra dette
     å forstå pedagoger, foreldre og organisasjon.

Nettverksbarnehagene kombinerer teoretisk arbeid  med praksis, tar 
utgangspunkt i barna og deres interesser, spørsmål og vitebegjærlighet. 
Barns læreprosesser står hele tiden i fokus. Pedagogene forsøker å ”fange”
disse læreprosessene for bedre å kunne forstå og støtte. Barna utfordres
til å løse oppgaver og å stadig strekke seg etter ny kunnskap og forståelse.

Den store utfordringen i et nettverk som er inspirert av Reggio Emilia
filosofien er ikke at barnehagene utvikles til å bli like, men derimot å gi plass
for ulikheter.
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