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Ledelse og det ligeværdige  
samarbejde
Der er mange former for eksterne samarbejder i både den åbne skole og 

det åbne dagtilbud. Det kan være lige fra den enkeltstående oplevelse i en 

bestemt time, et timeforløb med eksterne undervisere fra musik- og kulturskoler og længerevarende kunstneriske 

forløb og processer, der involverer flere kolleger eller hele institutionen. Denne artikel ser nærmere på, hvad 

der skal til, for at et sådant succesfuldt længerevarende samarbejde inden for kunst og kultur kan blive til 

grundlæggende inspiration for den enkeltes arbejde i dagligdagen. 

Erfaringerne i denne artikel stammer fra projekter, der er udviklet 
og gennemført af Kulturprinsen.1 Som nationalt udviklingscenter 
for børne- og ungekultur arbejder Kulturprinsen projektbaseret 
med at bringe kunst, kultur og æstetiske processer ud, hvor alle 
børn er: i dagtilbud og skoler. Kernen i Kulturprinsens arbejde 
er tværfaglige samarbejder mellem børn, pædagoger og lærere i 
dagtilbud og skoler. 

Kulturprinsen har netop afsluttet et projekt i Region Midt, Nord-
lys: Kunst, natur og skole – sammen om FN’s Verdensmål,2 og ved 
evalueringen heraf kunne vi atter konstatere, at det ikke bare er 
lige ud af landevejen at skabe de bedste tværfaglige samarbejder 
mellem forskellige professioner. Her var der tale om lærere, kunst-
nere, naturvejledere og kulturformidlere.

Engageret ledelse

 I Nordlys-projektet oplevede deltagerne størst effekt for daglig-
dagen på de skoler, hvor skolens ledelse var engageret i projektet 
– ikke ned i detaljen, men hvor ledelsen var overordnet under-
støttende og oprigtig interesseret i, at skolen skulle få mest muligt 
ud af at tage del i projektet. Her så vi, at eleverne blomstrede, og 
lærerne sugede til sig og blev inspireret af de givende samarbejder 
med de tilknyttede kunstnere og naturvejledere, og vi hørte lærere 
tale om, at de havde fået mod på selv i højere grad at involvere 
kunst og kultur i deres undervisning. 

Kulturprinsen står endvidere i spidsen for et nationalt dagtilbuds-
projekt i 18 kommuner, LegeKunst – kunst og kultur i de yngstes 
hverdag,3 hvor det er et krav til det deltagende dagtilbud, at en fra 
den daglige ledelse sidder for bordenden og faciliterer de fælles 
processer. En erfaring, Kulturprinsen har gjort gennem mange år 
og mange projekter, er nemlig, at ledelsens engagement skal være 
nærværende og synligt for medarbejderne, hvis man ønsker at 
få mere ud af samarbejderne end bare den gode oplevelse eller et 
kryds på tjeklisten for kunst og kultur. 

Når ledelsen har kendskab til og engagerer sig i projektet og dets 
formål, bliver de igangværende tværprofessionelle processer ak-
tivt understøttet, og dermed sikres de nye input til dagligdagen 
et længere liv hos personalet. Dette gør, at det kommer børnene 
til gode over en længere periode. Lærere og pædagoger kan med 
større tryghed og mod kaste sig ud i eksperimenter og fordybelse, 
når ledelsen står bag dem og indretter time- og aktivitetsplaner, 

1  Læs mere her: https://kulturprinsen.dk
2  Læs mere her: https://bumkultur.dk/inspirationsmateriale/
3  Læs mere her: https://legekunst.nu/

så de passer til en given proces. Det giver samarbejdet de bedste 
rammer for at udspille sig og gør, at fordybelsen kan ske, og at 
kollegernes nysgerrighed vækkes.

I det følgende citat reflekterer en engageret dagtilbudsleder over 
sine mål for institutionens samarbejde med en musikunderviser:

”Vi vil gerne nå hen til, at alle pædagoger kan og vil lave 
en eller anden form for musik sammen med børnene, og 
at processerne kommer så meget under huden på os, at 
det skaber blivende spor og forandrer den måde, vi laver 
musik på. Målet er ikke at skabe en masse musikpæda-
goger, men at skabe glade pædagoger, der kan lide at lave 
musik med børnene, og at musikken bliver brugt overalt 
i institutionen.” 

Litten Høyer-Nielsen, leder af Børnehuset  
Videbechs Minde, Viborg

Det ligeværdige samarbejde skaber forandring

Udover lederens engagement er det næste succeskriterie for de 
tværprofessionelle projekter en insisteren på det ligeværdige sam-
arbejde. Det er dejligt at få den ekstra ressource ind i dagligdagen, 
som en kunstner, natur- eller kulturformidler er, men skal det 
have den stærkest mulige virkning, skal de samarbejdende profes-
sioner forventningsafstemme omkring det at ville lære af hinan-
den og udvikle sig sammen. Traditionelt opfatter vi kunstneren/
naturvejlederen som en specialist, vi gerne overlader ”føringen” 
til, mens samarbejdet udspiller sig, og læreren eller pædagogen 
tager ofte en social rolle på sig som den, der kender børnene, og 
ved, hvornår der skal spises mad og pudses næse – den såkaldte 
”radiatorlærer/-pædagog”. For at opnå et ligeværdigt samarbejde 
skal vi opløse vores velkendte roller som specialist og generalist 
og med nysgerrighed se på, hvordan vores forskellige professio-
ner kan spille sammen om opgaven. Vi skal arbejde på at få det 
pædagogisk-didaktiske til at smelte sammen med det kunstnerisk/
kreative og omvendt.

Det ligeværdige samarbejde opstår ikke umiddelbart af sig selv, 
idet vores forventninger til hinandens professionsroller som spe-
cialist og generalist er dybt indgroede, ligesom vi kun sjældent 
er fortrolige med hinandens fagprofessionelle sprog. For at opnå 
et ligeværdigt samarbejde skal parterne smide de gamle roller 
overbord og finde hjælp til at indtage nye – ligeværdige – roller. 
Det ligeværdige tværprofessionelle samarbejde kræver en fælles 
metode og skal (indtil vi bliver gode til det) faciliteres. 

https://kulturprinsen.dk
https://bumkultur.dk/inspirationsmateriale/
https://legekunst.nu/
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I projektet LegeKunst uddannes kommunale LegeKunst-vejledere, 
der sammen med dagtilbudslederne har til opgave at følge og faci-
litere det ligeværdige samarbejde hele vejen fra processens start til 
slut. I et andet af Kulturprinsens projekter ledet af UC Syd, Ople-
velser og udtryk i nuet,4 handler det om at give et kompetenceløft 
til de medarbejdere i skolernes pædagogiske læringscentre, som 
har til opgave at understøtte elevers og læreres møde med kunst 
og kultur i skolens hverdag. I begge projekter tager faciliteringen 
af de tværfaglige samarbejder udgangspunkt i en fælles metode. 

Fælles metode giver fælles sprog

Forskellige professioner har forskellige fagtermer og måder at gen-
nemføre aktiviteter på. Det giver ikke nødvendigvis mening for 
en dagtilbudspædagog, når en musiker snakker om mesterlære, 
og det giver ikke nødvendigvis mening for en lærer, når en kunst-
ner snakker om leg og eksperimenter. Mange af os hælder måske 
stadig lidt til det med, at ”rigtig” læring skal findes i en bog eller 
ved at jagte specifikke målsætninger. Skal et fælles sprog og der-
med en fælles forståelse og et ligeværdigt samarbejde opstå, skal 
der afsættes tid til fælles refleksion: såvel før, som under og efter 
aktiviteterne med børnene. Her kommer ledelsen atter på banen, 
for det kan være svært for medarbejderne i en meget tidsudmålt 
dagligdag med lektioner og aktiviteter at skaffe de nødvendige 
mellemrum og tid til fælles refleksion. Gennem Kulturprinsens 
projekter er det vores helt klare erfaring, at hvis man som le-
der ikke får understøttet vigtigheden af at afsætte tid til fælles 
refleksion, går man glip af den gyldne mulighed for indbyrdes 
nysgerrighed og forankring af nye aktiviteter/læringsstile, som 
det succesfulde, ligeværdige tværfaglige samarbejde kan byde på.

4  Læs mere her: https://kunstkulturskole.dk/onewebmedia/
Oplevelser%20og%20udtryk%20i%20nuet_pixibog.pdf

Ledelsen kan understøtte aktionslæring 
som fælles metode

Aktionslæring har vist sig som en enkel og let forståelig, fælles 
metode til at skabe fælles sprog og blive nysgerrige på hinandens 
professioner og derigennem opnå ligeværdighed i de tværprofes-
sionelle samarbejder. Aktionslæring har længe været anvendt i 
skolesammenhænge og får også mere og mere betydning som me-
tode på dagtilbudsområdet. I mødet mellem lærere, pædagoger 
og kunstnere og kulturformidlere, der anvender aktionslæring 
som fælles metode, skabes et fælles spor og en sammenhængs-
kraft, som er med til at gøre samarbejdet succesfyldt og ligevær-
digt. Faciliteringen og indarbejdningen af den fælles metode er 
en opgave for skole- eller dagtilbudsledelsen eller for en ekstern 
projektholder. Aktionslæring er en enkel metode, som bygger på 
en spiral af handlinger, der følger i hælene på hinanden: Det helt 
grundlæggende er en fælles nysgerrighed på egen praksis, fælles 
planlægning, fælles handlinger med børnene og fælles refleksio-
ner, der fører til ny nysgerrighed, ny planlægning og nye fælles 
handlinger. Når facilitering af aktionslæringsprocesserne sker 
med ledelsen for bordenden som understøttende og opfølgende, 
finder implementering og forankring af ny praksis meget hurtigere 
sted i en hverdag med mange gøremål.

Figuren herunder viser aktionslæringsmetoden som en spiral, 
hvor undring/nysgerrighed, planlægning, aktion, dokumentation 
og refleksion fører til ny undring/nysgerrighed, planlægning osv.

Børn og pædagog fra Børnehaven Teglgården i Viborg samt LegeKunstner og animator Hanne Pedersen fra The Animation Workshop i Viborg. 

https://kunstkulturskole.dk/onewebmedia/Oplevelser%20og%20udtryk%20i%20nuet_pixibog.pdf
https://kunstkulturskole.dk/onewebmedia/Oplevelser%20og%20udtryk%20i%20nuet_pixibog.pdf
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Figur 1. Aktionslæringsspiral.

At bytte roller fremmer ligeværdige samarbejder

Som nævnt er et andet værdifuldt greb i de tværfaglige samar-
bejder en bevidsthed om rollefordeling. I de traditionelle forløb 
med kunstnere/kulturformidlere i rollen som specialister og med 
lærere/pædagoger som generalister er vi trygge ved, at kunstne-
ren (specialisten) er den, der tager føringen og viser vejen i den 
samlede tid sammen med børnene: ”Vi skal jo have noget for 
pengene”. Kulturprinsens erfaringer viser dog, at man ved at bytte 
roller undervejs i samarbejdet opnår et meget større ejerskab hos 
lærere og pædagoger, ligesom det ses, at de nye kreative, proces-
suelle kompetencer i langt højere grad kommer i brug – også når 
kunstneren er ude af billedet igen.

Kulturprinsen arbejder med en 75/25-model, som al sin enkelhed 
lægger en tredeling ind i et tværfagligt samarbejdsforløb: 

• I første del er kunstneren på i 75% af tiden, og læreren/pæda-
gogen er på i 25% af tiden

• I anden del bytter vi roller, så læreren/pædagogen er på 75% 
af tiden – fortsat understøttet af kunstneren, som nu kun er 
på i 25 % af tiden 

• I tredje del, som er fortsættelsen i dagligdagen, arbejder læ-
reren/pædagogen selv videre med de kunstfaglige processer 
uden kunstnerens tilstedeværelse. I visse tilfælde kommer 
kunstneren eller procesfacilitatoren tilbage efter nogle må-
neder for at følge op på projektets impact i hverdagen.

• Gennem hele det tredelte forløb arbejdes der ud fra aktions-
læring som fælles metode

Der er altid et før, under og efter

At være opmærksom på, at der er et før, under og efter aktiviteter 
med børnene, er velkendt pædagogisk didaktik. Men også her kan 
aktionslæring og fælles nysgerrighed med fordel blive en del af 
alle tre faser. Vi er på opdagelse sammen! Det er dejligt, men ikke 
nok, at vi har aftalt, at danseren kommer hver onsdag kl. 9-11, at 
salen er til rådighed, musikanlægget virker, og børnene er mødt 
op – medmindre vi blot vil have kunst og kultur som flødeskum 
på lagkagen eller som et kryds på en tjekliste.

Det dybe, succesfulde og ligeværdige tværfaglige samarbejde kræ-
ver tid og omsorg for fælles processer. Det er nødvendigt, hvis 
det tværfaglige samarbejde skal blive til rugbrød for motoren og 
udvikle sig til et virkeligt møde, hvor alle de deltagende parter – 
børn, lærere, pædagoger, kunstnere og kulturformidlere – oplever 
den forundring, forvandling og forankring, som det velforberedte 
og autentiske møde med kunst og kultur i en ny procesbaseret 
hverdagspraksis kan skabe rum for i både skole og dagtilbud.


