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Pædagogens opmærksomhed på barnets 
perspektiv 
 
Af: Mette Skovdal1 

 

I den styrkede pædagogiske læreplan er børneperspektivet i fokus. Det understreges, at det pædagogiske 
læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, 
børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. Artiklen her handler om pædagogers opmærksomhed 
på børns perspektiver på legen. I artiklen illustreres forskellige perspektiver ved hjælp af fire cases fra pæda-
gogers praksis. 
 

Artiklen består af tre elementer. Først præsenteres 
Warmings (2011) tre forskellige forståelser af bør-
neperspektiv vha. to eksemplariske cases fra prak-
sis2, der tjener som eksempler på, hvordan forskel-
lige perspektiver kan dominere i praksis. Herefter 
følger Broströms (2017) begreber om pædagogens 
’forlæns’ og ’baglæns’ planlægning, hvor der igen 
via cases fra praksis gives bud på, hvordan man i de 
didaktiske overvejelser kan medtænke børneper-
spektivet. Artiklens sidste del giver mulighed for re-
fleksion over graden af børns deltagelse vha. Harts 
’deltagelsesstige’, som til slut runder hele artiklen 
af i forhold til pædagogernes opmærksomhed på 
børneperspektivet. 

Børneperspektiv i ministerielle tekster 
Børneperspektivet har fået fornyet fokus i dagtil-
budslovens §7, hvor man kan læse, at ”Dagtilbud 

                                                           

1Lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring på UCL, underviser bl.a. i andetsprogspædagogik, 
flersprogethed & andetsprogstilegnelse, dansk som andetsprogsvejledning og leg, kreativitet og læring. Medtovholder 
for Netværk for sprogpædagogisk udvikling, UCL.   

2 De studerende, som har deltaget i undervisningen på modulet ’Leg, kreativitet og læring’, har medbragt empiri fra 
egen praksis til hver undervisning og har undervejs arbejdet med aktionslæringsmetoden. Case-eksemplerne i denne 
artikel er hentet fra pædagogernes eksempler i undervisningen. Udgangspunktet for modulet er at kvalificere og udvikle 
de studerendes praksis, hvilket lægger sig tæt op ad ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ (Børne- og Socialministeriet, 
2018) og ’Ny dagtilbudslov’ (Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 2020).  
Pt. har alle pædagoger i Billund kommune og en pædagog fra hver institution i Esbjerg kommune gennemført modulet 
bl.a. med denne artikels forfatter, lektor Mette Skovdal som underviser og som medudvikler på modulet (Rasmussen, 
2020; The LEGO Foundation 2019). 

skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dan-
nelse gennem trygge og pædagogiske læringsmil-
jøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der ta-
ges udgangspunkt i et børneperspektiv” (Dagtil-
budsloven, 2020). 

I den styrkede pædagogiske læreplan er det under-
streget yderligere, at ”Børneperspektivet er skre-
vet ind i formålsbestemmelsen for at tydeliggøre, 
at barndommen har værdi i sig selv, og at det pæ-
dagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et 
børneperspektiv, uanset om der er tale om hver-
dagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller 
voksenplanlagte forløb.” (Børne- og Socialministe-
riet, 2018, s. 8). 
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Børneperspektiv – tre forståelser 
For at tale om børneperspektiv må vi først definere, 
hvad vi mener, når vi bruger begrebet. Hanne War-
ming (2011) opererer med tre forskellige forståel-
ser3:  

1. Et udefra-perspektiv på barnet 
2. De voksnes forsøg på at sætte sig ind i barnets 

situation (et tilstræbt indefra-perspektiv) 
3. Børns artikulerede holdninger, oplevelser og 

ønsker 

Jf. 1, udefra-perspektivet på barnet er de professi-
onelles faglige syn på barnet med baggrund i forsk-
ning, teori og objektiv viden. I denne forståelse vil 
den voksne med udgangspunkt i viden om børns 
udvikling og behov arbejde for barnets bedste. Bør-
neperspektivet bliver altså det samme som den 
voksnes professionelle opfattelse af barnets bed-
ste. 

Jf. 2, de voksnes forsøg på at sætte sig ind i barnets 
situation (det tilstræbte indefra-perspektiv) afspej-
ler en holdning om, at barnets egen stemme er vig-
tig, og at barnet selv er en vigtig aktør i det pæda-
gogiske arbejde. Ofte vil barnets egen stemme 
kunne høres ved ganske enkelt at spørge barnet, 
men med de mindste børn, hvis verbalsproglige 
kompetencer endnu ikke giver dem mulighed for at 
fortælle, hvad de mener og synes, er det nødven-
digt for den voksne at forsøge at sætte sig i barnets 
sted for at forsøge at forstå, hvad barnet tænker og 
oplever. 

Jf. 3, børns artikulerede holdninger, oplevelser og 
ønsker (indefra-perspektiv) giver børnene selv ud-
tryk for, hvad de mener, synes og oplever. De 
voksne skal her kunne opfatte børnenes verbale og 
nonverbale artikulationer. Warming nævner tre ra-
tionaler for denne forståelse af børneperspektivet: 

• Demokratisk rationale - alle har ret til at 
komme til orde 

                                                           

3 Undervisningsministeriet benytter Warmings begreber (Undervisningsministeriet, 2019). 
4 En stor tak skal lyde til de studerende fra diplommodulet i Billund og Esbjerg kommune. Det har været en fornøjelse at 
følge de studerendes forandringsrejse. De har været nysgerrige på deres egen praksis og modige i forhold til at sætte 
sig selv i spil. Deres filmklip og andet empiri fra praksis har været uvurderligt på uddannelsen 

• Vidensrationale - vi kan kun få adgang til den 
særlige viden, børn har, hvis vi spørger dem  

• Det tredje rationale handler bl.a. om anerken-
delse igennem det at blive lyttet til og værdsat 

 

Fælles for de to første forståelser er, at de begge 
er de voksnes bud på barnets perspektiv (adskilt af 
tilstræbt indefra og udefra). Fælles for de sidste to 
er, at det er barnets perspektiv, der er i fokus (ad-
skilt af om det var en tilstræbt eller faktisk indle-
velse). 

For at det pædagogiske læringsmiljø kan tage ud-
gangspunkt i et børneperspektiv (som det står i den 
styrkede læreplan), må udgangspunktet for at ind-
drage børnenes perspektiver findes i den anden og 
den tredje forståelse af begrebet. 

Børneperspektiv i praksis 
Når børneperspektivet skal inddrages i hverdagens 
pædagogiske aktiviteter, kan det komme på tværs 
af pædagogens eget perspektiv og forestillinger 
om, hvordan en aktivitet skal forløbe. Med Lone 
Svinths ord er det ”dette grundlæggende dilemma, 
hvor pædagogen på den ene side forsøger at fast-
holde pædagogiske intentioner, og på den anden 
side stiller sig åben over for og justerer sig i forhold 
til børnenes perspektiver i det levede samspil.” 
(Svinth, 2013, s. 85). 

Cases fra pædagogers praksis 
På det pædagogiske diplommodul ’Leg, kreativitet 
og læring’ arbejder de studerende med erfarin-
gerne fra den daginstitution, de arbejder i.4 De stu-
derende har undervejs i forløbet arbejdet med ak-
tionslæringsmetoden og i den sammenhæng med-
bragt empiri fra egen praksis til hver undervisning. 
Det er herfra, de kommende cases er hentet. 
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De studerendes cases illustrerer, hvordan teori-
erne om børns perspektiver og deltagelse kan 
komme i spil og åbne for en større pædagogisk op-
mærksomhed fra pædagogen. 

Weekendsnak i rundkreds - case 1 
Det er mandag morgen og pædagogen Tine samler 
otte 4-5-årige til samling. Børnene sidder på puder 
i en rundkreds, og de skal tale om weekenden. Tine 
stiller børnene spørgsmål på skift. De fleste af bør-
nene svarer på spørgsmålet og får en opfølgende 
kommentar af Tine. Lise og Albert sidder ved siden 
af hinanden og taler sammen. De er meget opta-
gede af, at de har set en stor hund gå forbi udenfor. 
De taler om, at de vil lege hund senere. Tine afbry-
der de to med spørgsmål om weekenden og godta-
ger ikke, at de er mere optaget af snakken om hun-
den.  

Refleksion over casen om weekendsnak 
I weekendcasen er det pædagogens intention, at 
alle skal have deres tur. Da et par af børnene ikke 
deltager ”på den rigtige måde”, er pædagogen ikke 
åben for børnenes perspektiver, men holder der-
imod fast i sit eget. Det er altså pædagogens per-
spektiv, der dominerer i dette tilfælde. 

Ifølge Svinth kan aktivitetens struktur understøtte 
pædagogens perspektiv og gøre det sværere for 
hende at overskride eget perspektiv. 

Det er tilfældet i dette eksempel, hvor strukturen 
er: 

• Pædagogen stiller et lukket spørgsmål 
• Barnet svarer 
• Pædagogen giver feedback 

Altså en klassisk initiativ – respons – feedback-
struktur, hvor det er pædagogen, der definerer, 
hvad der kan tales om.  

Den norske uddannelsesforsker Olga Dysthe ope-
rerer med begreberne flerstemmige eller dialogi-
ske klasserum (2005), der er karakteriseret ved, at 
der stilles autentiske spørgsmål (spørgeren kender 
ikke svaret). Ud over autentiske spørgsmål er ’op-
tag’ og ’høj værdisætning’ (Dysthe, 2005, s. 226-

229) også væsentlige i det flerstemmige eller dialo-
giske klasserum. Optag foregår ved, at spørgeren 
inkorporerer barnets svar i det næste spørgsmål, 
således at barnet opfordres til at reflektere yderli-
gere over det, hun har fortalt. Høj værdisætning 
minder om optag i den forstand, at spørgeren bru-
ger svaret i den videre samtale. Der er altså ikke 
blot tale om, at barnet får ros i form af at få at vide, 
at svaret var rigtigt, men derimod om, at barnets 
input gives værdi, fordi det bruges i den videre 
samtale. 

I weekendcasen er pædagogens spørgsmål pri-
mært lukkede og børnenes svar bruges ikke i den 
videre samtale. Dysthe kalder denne form for sam-
tale for ’monologisk klasserum’ (2005, s. 217), altså 
et rum, hvor børnenes stemmer ikke fylder meget, 
og hvor pædagogen har magten over ordet. 

Hvis pædagogen i weekendcasen havde stillet an-
derledes spørgsmål i samlingen, ville børnenes per-
spektiver sandsynligvis være blevet inddraget i hø-
jere grad. Det støttes af den norske professor i pæ-
dagogik Liv Gjems, der i sin forskning har fundet 
frem til, at når de voksne bruger og opfordrer bør-
nene til at bruge ord for mentale processer (Gjems, 
2009, s. 111ff.), ”mentale ord” som fx synes, tror, 
mener og tænker (Bjarløv, 2013, s. 33), er det med-
virkende til at sætte gang i børnenes tankeproces-
ser, så de uddyber deres svar og beskriver og for-
tæller mere, end de ellers ville gøre, hvis de blev 
stillet mere lukkede spørgsmål. 

Overtøj på i garderobe - case 2 
I garderoben skal børnene have overtøj på. To 
drenge er i gang med at tage deres flyverdragter 
på. En tredje dreng, Jesper på 2 år, kommer sam-
men med pædagogen Vinni ud i garderoben. Da Je-
sper ser, at de to drenge er ved at tage flyverdrag-
ter på, ændrer hans ansigtsudtryk sig og han ven-
der sig om og siger ”Nej!”. Vinni tilbyder Jesper sin 
hjælp, men han ser blot på sin flyverdragt og be-
gynder at græde. Vinni tager Jesper op på skødet 
for at trøste ham.  Vinni bemærker, at Jesper ven-
der ansigtet og ser på sin nye Paw Patrol-jakke. Hun 
siger, ”Du vil gerne have din Paw Patrol-jakke på”. 
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Jesper ser på Vinni, smiler lidt og siger ”Jaaaa”. Je-
sper får sin jakke på og ”kravler” med Vinnis hjælp 
ned i sin flyverdragt, som han får uden på jakken. 
Jesper går glad og nynnende hen mod døren til le-
gepladsen 

Refleksion over garderobecasen 
I garderobecasen er pædagogen Vinni åben for Je-
spers perspektiv. Hun udviser, hvad Fink-Jensen 
kalder ’dobbelt opmærksomhed’ (Svinth 2013, s. 
84), idet hun både justerer sig i forhold til Jespers 
perspektiv og fastholder intentionen om, at bør-
nene skal have flyverdragter på udenfor. 

I situationen, hvor Jesper ser på sin jakke, og Vinni 
samtidig bliver opmærksom på det, opstår der en 
særlig forbindelse mellem de to, et ’intersubjektivt 
øjeblik’ (Svinth, 2013, s. 93), hvor Vinni giver Jesper 
mulighed for at erfare, at hans perspektiv også har 
vægt. Pædagogen Vinni ser altså barnet Jespers 
perspektiv. Her ser vi således, at pædagogen Vinni 
forsøger at sætte sig ind i barnets situation, hun an-
lægger et tilstræbt indefra-perspektiv på barnet Je-
spers perspektiv (jf. den anden forståelse af børne-
perspektiv). 

Dette perspektivskifte er, understreger Svinth med 
reference til nordiske daginstitutionsforskere, cen-
tralt for børns læring. 

I det foregående har vi set på to cases i forhold til 
forskellige forståelser af at tage barnets perspektiv. 
I det følgende behandles Broströms bidrag til, 
hvordan pædagogens didaktiske overvejelser og 
planlægning kan medtænke barnets perspektiv. 

Forlæns og baglæns planlægning 
I planlægningen af det pædagogiske indhold er der 
flere måder at gribe det an på. Broström fremhæ-
ver forlæns og baglæns planlægning. Begreberne 
forlæns og baglæns er lånt fra Kierkegaard: ”Livet 
forstås baglæns, men må leves forlæns” (Broström, 
(2017, s. 41). 

Baglæns planlægning 
I baglæns planlægning er der gjort konkrete over-
vejelser over mål, formål, børnegruppe, indhold, 

form, pædagogiske principper osv. Når de pædago-
giske aktiviteter sættes i gang, er det således alle-
rede planlagt, hvordan aktiviteten i store træk skal 
forløbe, og hvordan interaktionen mellem børn og 
pædagog(er) skal sættes i gang og forløbe. 

Det er altså en planlægning, der er præget af didak-
tisk tænkning. En baglæns planlægning er ikke ens-
betydende med, at der ikke tages højde for børne-
nes perspektiv. 

Gode legesteder - case 3 
I en institution har børnene taget billeder af gode 
legesteder med en IPad. Pædagogerne har sam-
men set på billederne og fundet frem til, at bør-
nene stort set ikke havde taget billeder af de ste-
der, pædagogerne havde indrettet med et særligt 
formål. Derefter blev børnene taget med på råd i 
forhold til ændringer i huset. Efter ændringerne var 
foretaget, blev børnene igen sendt rundt med en 
iPad for at tage billeder af gode legesteder. 

Refleksioner over casen om gode legesteder 
I eksemplet med fotos af de gode legesteder er ud-
gangspunktet, at børnene viser, at de ikke har 
samme opfattelse af indretningen og de mulighe-
der, den giver som pædagogerne har. På den bag-
grund planlægger pædagogerne en proces, hvor 
der skal ændres på indretningen, så børnene i hø-
jere grad vurderer de forskellige steder i institutio-
nen som gode legesteder.  

Planlægningen er baglæns, og der er gjort konkrete 
didaktiske overvejelser over forløbet.  Der er altså 
tale om en baglæns planlægning med udgangs-
punkt i børnenes perspektiv. 

Forlæns planlægning 
Forlæns planlægning tager udgangspunkt i her-og-
nu, og der er ikke på forhånd defineret formål, mål, 
indhold osv. Det er en planlægning, der har proces-
sen i fokus, og hvor de spørgsmål, der dukker op 
hos børnene undervejs, forfølges. 

Forlæns planlægning betegnes også ”den døde 
mus´ pædagogik”. Ser man en død mus på sin vej, 
er det den, man bliver optaget af og forfølger. 
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En sådan tilgang vil jeg nu illustrere i næste case om 
insekter i barken. 

Insekter i barken - case 4 
På legepladsen er to børn kravlet op i klatretræet. 
To andre børn står under træet og følger interesse-
ret med i, hvad der sker oppe i træet. Børnene i 
træet slår på noget løst bark og nogle smådyr fal-
der ned på jorden. De to børn under træet løber 
hen til pædagogen og fortæller, at det regner med 
biller.  Pædagogen fortæller om insekterne og om, 
at træet er spisekammer for nogle fugle. Pædago-
gen og børnene bliver enige om, at de vil prøve at 
lave et spisekammer af nogle tykke grene, der lig-
ger bagerst på legepladsen. 

Refleksioner over casen om insekter i barken 
I casen griber pædagogen nuet og tager temaet fø-
dekæde op. Der er ikke forudgående overvejelser 
over, hvordan emnet skal tages op og om, hvad 
målet med emnet skal være. 

Det er derimod i det levede hverdagsliv, at der op-
står en situation, der indbyder til nærmere under-
søgelser og pædagogiske aktiviteter. 

Begge former for planlægning kan åbne for mulig-
heder og samtidig rumme begrænsninger. Med en 
baglæns planlægning kan pædagogen være på sik-
ker grund og fx planlægge på baggrund af konkret 
og fagfaglig viden. Risikoen er her, at hun kan 
komme til at glemme børneperspektivet og blot 
gennemføre aktiviteten som planlagt. Som vi fx så 
det i den første case om weekendsnak i rundkreds, 
hvor pædagogen ikke følger barnets impulsive dia-
log, men følger sin egen dagsorden. 

Med en forlæns planlægning er den helt klare for-
del, at det er børnenes perspektiv, der er i front. 
Her er der så til gengæld den risiko, at aktiviteterne 
bliver uden struktur og sammenhæng for børnene 
(Broström, 2017, s. 38-54). 

Refleksion over perspektiver på børns del-
tagelsesmuligheder 
Hvis man vil analysere graden af børnenes delta-
gelse kan man benytte Roger Harts deltagelses-
stige (Jensen, 2017, s. 25-45). I stigen illustreres 

det, at deltagelsesgraden er højere jo højere man 
kommer op på stigen (se figur 1). 

 

Figur 1 – Deltagelsesstigen  
(Jensen, 2017, s. 25-45) 

 
Deltagelsesstigen 
På stigens tre nederste trin er der ikke egentlig del-
tagelse. Børnene er med i aktiviteter, men helt 
uden indflydelse (Hart betegner disse tre trin som 
”non-participation” (ikke-deltagelse)). 

Den egentlige deltagelse begynder fra trin fire, 
hvor børnene inviteres til at deltage, og selv kan 
beslutte om de vil deltage. Herefter stiger deltagel-
sen gradvist indtil trin otte, hvor børnene selv tager 
initiativ, og hvor de voksne støtter og involveres på 
børnenes præmisser. 

En anke mod at vurdere graden af deltagelse ud fra 
stigen er, at det ikke vurderes som fuldgyldig delta-
gelse, hvis barnet eller børnene ikke selv har taget 
initiativ til aktiviteten. Denne anke adresserer Jen-
sen og Simovska (Jensen, 2017, s. 30-32) ved at 
sætte fokus på dialogen snarere end på hvem, der 
tager initiativet. Dermed åbnes der for, at deltagel-
sen kan have ligeså god værdi, hvis barnet ikke selv 
har taget initiativ til aktiviteten, men deltager i en 
aktivitet, der er igangsat af pædagogen og senere 
modificeret af børn og voksne i fællesskab. Med 
Jensens ord bringer det ”den professionelle i cen-
trum igen, men det er som ansvarlig facilitator, der 
er i stand til at føre en ægte og vedkommende dia-
log med børnene” (2017, s. 32).   
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I praksis kan deltagelsesstigen fungere som et godt 
redskab til at analysere børnenes deltagelse i for-
skellige aktiviteter. Med tilføjelsen, at initiativet 
kan tages af en voksen, der skal være ansvarlig for, 
at børnene inddrages undervejs og dermed opnår 
deltagelse, vil det være muligt for pædagogen at 
reflektere over sin egen deltagelse og rolle i aktivi-
teten.   

Afrunding 
Når man ønsker at inddrage børneperspektivet i sit 
pædagogiske arbejde er det væsentligt, at det sker 
fra et indefra- eller tilstræbt indefra-perspektiv, da 
det er i disse former, barnets perspektiv er i fokus. 

Som en mulig vej til at facilitere et indefra-perspek-
tiv er autentiske spørgsmål, optag og høj værdisæt-
ning, tilsammen medvirkende til at skabe et fler-
stemmigt eller dialogisk rum, hvor børnenes stem-
mer får fylde. 

Mentale ord, der i dialogen hjælper til, at børnene 
får gang i tankeprocesser, der kan åbne for mere 
refleksion og uddybelse, kan også medvirke til at 
børneperspektivet får gode vilkår. 

I spændet mellem pædagogiske intentioner og bar-
nets perspektiv skal pædagogen være åben for og 
justere sig i forhold til barnets perspektiv, samtidig 
med at hun også orienterer sig imod sine pædago-
giske intentioner. 

For at kunne agere i denne dobbelte opmærksom-
hed må pædagogen kunne mestre at handle ud fra 
både en baglæns og en forlæns planlægning. 

Med deltagelsesstigens opmærksomhed på bar-
nets muligheder for deltagelse og tilføjelsen om, at 
initiativet kan komme fra pædagogen og stadig fa-
cilitere gode deltagelsesmuligheder, er der et red-
skab til at analysere børnenes grad af deltagelse og 
den voksnes facilitering af børnenes deltagelses-
muligheder. 
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