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Lydhørt samspill 
Tverrfaglig	kunstpedagogisk	arbeid	med	barnehagebarn 

 

 

Lydhør		

Denne fagboken tar sikte på å gi et bidrag til tverrfaglig prosjektarbeid med kunstfag i 
barnehagen og i barnehagelærerutdanninga. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra det kunstneriske forskningsprosjektet Lydhør i 
Kongsgården vil boken gi perspektiver på samspill på tvers av fagfeltene kunst, barnehage 
og pedagogisk / økologisk filosofi. Prosjektets forskningsperspektiver vektlegger hvordan 
kunstnere, forskere og pedagoger sammen kan undersøke samspillet med barna og stedet. 
Lydhør søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt 
deltakende perspektiv, som kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og 
kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.   

 



Jeg har som hovedforfatter (men åpen for å trekke inn medforfattere) et ønske om å skape 
en fagbok som utforsker lærebokformatet i samspillet mellom tekst og bilder. Boken søker 
å utvikle nye formidlingsformer, der skrivestil og skriftlige sjangere blandes med et visuelt 
uttrykk der ord og bilde kan samspille, på kanskje utradisjonelle måter innen 
læreboksjangeren. Målet er å skape rom for formidlingsformer som kan inspirere til 
mangfoldig og kreativ praksis. Inspirert av webdesign, barnebokdesign og dokumentasjon 
fra kunstprosjekter med barn ønsker jeg å sette sammen bilder og tekst på en måte som kan 
fungere som en inspirasjonskilde til tverrfaglig skapende arbeid i barnehagen. 

Bokens	faglige	og	pedagogiske	hensikt		

Boken vil ta for seg tverrfaglig samspill forstått som "sympoiesis" (Haraway, 2016). Dette 
begrepet (sam-skapende) peker på hvordan "alt henger sammen med alt" både i naturen og 
i skapende kunstnerisk arbeid, og vil danne et grunnlag for en kunstpedagogisk teori og 
praksis. 
 
Prosjektarbeid og temaarbeid i barnehagen vil danne et naturlig fokus i boken, og vil 
eksemplifiseres med Lydhør sitt arbeid med FRØ som et felles samlende tema 
(https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/fro/). Det skapende arbeidet med barnehagebarn 
i Lydhør oppstår i samspill med kunstnere, forskere og pedagoger. Samspillet inkluderer 
fysiske materialer på stedet der barnehagen er situert, og den naturen som finnes i 
barnehagen, eller i nærområdet. Stedet, materialene og naturen tas med som aktive agenter 
(Barad, 2003; Taguchi 2010, 2012) i samspillet, og danner på denne måten åpning for et 
utvidet samspill der også naturfag og utefag kan spille med. De ulike kunstfagene i 
barnehagelærerutdanningen musikk, kunst & håndverk, litteratur og drama bidrar med 
ulike faglige perspektiver, men boken vil vektlegge samspillet mellom disse, og hvordan 
en slik flerspråklighet er utviklende i samspill med barn (Vecchi, 2012). Tverrkunstnerisk 
samspill er en egen kompetanse som kan åpne for barnas medskapende impulser og 
lekende kompetanser på en bedre måte enn enfaglige tilnærminger. 
 
Litteratur om estetisk arbeid i barnehagen er godt dekket, ikke minst med en rekke gode 
utgivelser på Fagbokforlaget. Hensikten med denne boken er å fylle det jeg oppfatter som et 
hull i pensumlistene på kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet, der teori om det 
tverrkunstneriske perspektivet står svakt. I barnehagelærerutdanningens møte mellom 
pedagogikk og kunst opplever jeg at de kunstneriske perspektivene som regel blir underlagt 
pedagogiske hensikter, og at man dermed fort kan miste av syne noe av kunstens egenart og 
kvaliteter som fri og undersøkende virksomhet. Denne boken ønsker å formulere en teori om 
samspill som styrker kunstens egenverdi, går på tvers av kunstfagene og pedagogikken, og 
som inkluderer et økologisk perspektiv der natur og omgivelser også spiller med. Et 
sympoetisk samspillsperspektiv vil danne et solid grunnlag for kunstpedagogisk praksis i 
barnehagen og i barnehagelærerutdanningen. 

Bokens	innhold	og	struktur	

Denne skissen er svært foreløpig, men jeg ser for meg en slags organisk struktur der treet 
danner grunnformen, og dermed også en slags syklisk dramaturgi i fremstillingen. Treet og 



dets syklus gjennom årstidene er en struktur som kan oppfattes som "naturgitt" og dermed 
ikke gi rom for brudd, kritikk eller motstand. Jeg ønsker å undersøke hvordan treet kan bli 
en figurasjon som også rommer dets motsetning; en uavsluttet enhet som samspiller med 
andre organismer og ikke minst tilpasser seg eller bryter inn i eller ut av omgivelsene og 
miljøet det vokser i. Treet er en estetisk, sanselig form, en levende ting som inngår i vår 
hverdag og samspiller med oss og våre omgivelser på mange ulike måter. Det er ikke bare 
en vakker kulisse vi passerer på vei til barnehagen, selv om vi ofte oppfatter det nettopp 
slik. Trær spiller en helt avgjørende rolle i livet vårt, som for eksempel leverandør av alle 
slags matvarer, byggematerialer, brensel, vareproduksjon etc., og treets liv inneholder på 
denne måten både utfordringer, farer, kriser og hindringer. Det er ikke et poeng å bruke 
alle disse innfallsvinklene, men heller anerkjenne mangfoldet og motsetningene som finnes 
i treet som tankefigurasjon. Som figurasjon vil treet danne en nødvendig mangfoldighet jeg 
vil utforske som struktur i inngangen til skriveprosessen.  

I det følgende gir jeg en forsøksvis begrunnelse. Disse tankene er ikke ment å være en del 
av fagbokteksten, men danner et grunnlag for min egen skriveprosess. 

Teori	

Deleuze & Guattari skriver i Tusind Plateauer (1980) at treet er et bilde på verden, og at 
treet har dominert den vestlige virkelighet og hele den vestlige tanke (s. 25). Treet har slått 
rot i kroppene våre og forherdet oss. Treet fungerer som en enhet, med sin sterke stamme 
og vertikale kjerne, og begrunner en enhetlig tenkning der dybde, røtter, grunn, 
"foundations" står sterkt. Som motbilde bruker de gresset og rhizomet, et mer bevegelig 
horisontalt bilde av rotforgreininger uten sentrum og i stadig tilblivelse i alle retninger. 
Rhizomer er (i motsetning til treets enhetlige og statiske form) mangfoldigheter i skapende 
og uendelig utvidende bevegelser.  

Motsetninger dannes ofte gjennom språklige konstruksjoner som former vår tenkning. 
Språket er strukturert som motsetninger, og begrenser hva vi er i stand til å forstå; Enten - 
eller. Svart eller hvitt. Tre eller rhizom. Om vi ønsker en mer mangfoldig tenkning som 
kan finne nye veier og se nye sammenhenger, kan vi forsøke å bruke andre språklige 
figurasjoner. 

Et rhizom trenger ikke være treets motsetning, men kan dannes i hjertet av treet, i rotens 
hulrom, i fordypningen under en gren (Ibid. s. 20). Treet selv er mangfoldigheter, og som 
forskningsmetode kan rhizomatisk tenkning være en oppfordring til å bryte ut av en 
kategoriserende analytisk fast (og treaktig) form. Når det dreier seg om det mangfoldige, 
må man ha en metode som rent faktisk gjør det mangfoldige. Prøv å gripe fatt i en gress-
spire som vokser fra midten, prøv å holde den fast. Hvorfor er det så vanskelig? (s. 30).  

Det kunstneriske forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården arbeider med en slik 
forståelse av samspill, der vi forsøker å begripe samspillets mangfoldige betydning, og 
hvordan det skjer helt konkret (se vedlagt artikkel som teksteksempel, Hovik & Henning, 
2019). 

Med utgangspunkt i frø fra trærne ute i barnehagen, undersøker vi treets mangfold og 
opplever hvordan det inspirerer til en samskapende praksis. Sammen med barna lytter vi til 



treet, til barken, greinene, bladene, frøene, billene og alle de ulike artene som lever i og 
med treet. Vi har lyttet til vinden som beveger greinene, til mosen som vokser på stammen 
og til frøene som faller til bakken. Lyttingen fører oss videre til en undersøkende og 
skapende prosess der vi bruker frøene som kilde til sanselige kunstneriske utrykk i musikk, 
sang, dans og tegning. Det er ikke lett å sanse tingene fra midten i stedet for ovenfra, eller 
fra venstre mot høyre, men vi forsøker å krype inn i frøet og foreta en imaginær reise 
sammen med barna. Kanskje vil vi oppdage noe nytt og avgjørende? Noe som kan bringe 
oss videre og som åpner for nye erkjennelser?  

Gjennom å lete etter et slikt "innenfra"-perspektiv sammen med barna dannes det en 
kunstpedagogikk som tar samspill og samskaping ut i praksis. 

Jeg ønsker å skrive om dette på en forståelig måte, slik at prosjektets erfaringer kan deles 
gjennom både skrift og bilder og bli en kunstfaglig inspirasjonsbok. Boken vil bruke 
fotografiske bilder fra kunstprosjektet som utgangspunkt for tekstlige undringer. 

Innhold	

En skisse til innholdsfortegnelse: 

• Et frø. Innledning.  
• En frøsamling. Ulike faglige perspektiver på tverrkunstnerisk arbeid. Om Lydhør-

prosjektet. 
• Gress og trær. Tanker, filosofier, teorier. 
• Frøets reise. Om kunst og pedagogikk. 
• Frøet i jorda. Om poesi, poetiske språk, poetikk, poiesis, sympoiesis. 
• Frøet spirer. Om den skapende prosessen. Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 
• Et bitte lite tre. Om små barn, vekst, utvikling, språk, nærvær, lytting. 
• Treet vokser. Om lydhørt samspill i gruppe. Materialitet. Agens.  
• Stammen. Om å lytte innover og utover samtidig. Individ og fellesskap. 
• Greiner. Om kunstartene musikk, drama/dans, visuell kunst, litteratur. Det musiske 

samspillet. Sansenes betydning. Relasjonelle perspektiver i kunsten. 
• Knopper. Om terskler, frykt og mestring i skapende arbeid. 
• Blader. Om impulser, kunstopplevelser, lek og improvisasjon. 
• Blomster. Om skaping og gjenskaping. Mimesis, herming, speiling. Affekt og 

affektinntoning.  
• Frøspredning. Om ringvirkninger, inspirasjon, glede. Prosjektarbeid og tema-arbeid 

i barnehagen. 

Behovet	boken	skal	dekke	

I barnehagelærerutdanningen er fagene som regel oppdelt, også når det gjelder 
kunstfagene, og det finnes lite teori om tverrfaglige perspektiver i kunstfag. Det finnes 
heller ikke mye litteratur om kunstneres rolle i møte med barnehagen, og hvordan man kan 
skape et godt samarbeid på tvers av kunst og pedagogikk. Her finnes en viktig diskurs som 
gjennom de siste 40-50 årene kan synes å ha havnet i et blindspor, der kunsten og 
pedagogikken som regel opererer på adskilte arenaer og ikke har utviklet gode 



samspillsformer. Estetisk arbeid i barnehagen blir ofte et pedagogisk prosjekt med 
pedagogiske hensikter. Boken vil drøfte dette problemet, og gjennom eksempler fra Lydhør 
og eventuelt andre prosjekter, løfte fram og inspirere til nye former for samarbeid og 
utviklingsmuligheter i dette feltet. 

Det mangler teori om tverrfaglighet og samspill mellom kunstfagene i 
barnehagelærerutdanningen. Den teorien som finnes er praksisbasert og ofte forankret i 
pedagogikkfaget (prosjektarbeid, samspillsteorier etc.) eller litteraturfaget (multimodalitet, 
flerspråklighet). Fra kunstfaglig hold er det kanskje innen dramafaget vi finner noen 
tverrkunstneriske perspektiver som fortsatt brukes (for eksempel Malcolm Ross´ The 
Creative Arts, 1974 etc.), men disse kan sies å være temmelig utdatert med tanke på nyere 
kunstfilosofi og pedagogikk. Bakke, Jensen og Sæbø sin bok Kunst, kultur og kreativitet. 
Kunstfaglig arbeid i barnehagen (2. utg. 2017) bidrar med nyere og gode 
praksisperspektiver, men den ligger tett på pedagogikken og det savnes en tydeligere 
kunstteoretisk og filosofisk forankring.  

Denne boken er tenkt å dekke et behov for tverrfaglige praksisperspektiver i lys av nyere 
kunstfilosofi og kunstpedagogisk praksis med fokus på samspill og samskaping. 

Bokens	målgruppe	

Boken er rettet mot både barnehagen og barnehagelærerutdanninga, og vil på denne måten 
henvende seg til barnehagelærerstudenter på flere nivå, og til barnehagens pedagoger. En 
viktig målgruppe vil være barnehagelærere i grunnutdanningen, men noen kapitler vil være 
teoretiske og egne seg bedre på en kunstfaglig fordypning eller master. Hovedsakelig vil 
boken presentere "best practices" i et lett tilgjengelig språk i et visuelt format med godt 
eksempelmateriale fra Lydhør-prosjektet. Boken vil dermed henvende seg til praksisfeltet 
og barnehagepedagoger med interesse for kunstfag. 

Fremdriftsplan	

Lydhør i Kongsgården avsluttes våren 2021 med en Lydhør-festival i Kongsgården, og 
planen er å jobbe med boken gjennom den avsluttende fasen av prosjektet våren 2021, og 
avslutte arbeidet i løpet av høsten 2021. 

Budsjett	

Det søkes 100000,- til frikjøp av arbeidstid, slik at jeg kan skrive konsentrert i ca 3 
måneder fordelt på 1 måned våren 2021 og 2 måneder høsten 2021. 

CV	med	publikasjonsliste	
Alle publikasjoner: 
http://teaterfot.no/ph-d-avhandling/publikasjoner/ 
 
Full CV Lise Hovik med passord: fullcvhovik 
http://teaterfot.no/cv-lise-hovik/ 
 



Prøvekapittel		
Teksteksempel: 
Lydhørt samspill. Om oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller 
minste i barnehagen. 
https://lydhorikongsgarden.files.wordpress.com/2020/05/2019-lydhc3b8rt-samspill.-hovik-
henning.pdf 
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