
Grethe Kragh Müller 

 

Begrundelse for valget af Grethe Kragh-Mûller som modtager af årets Ernapris. 

 

Grethe, du har igennem rigtig mange år været en central faglig stemme for 

pædagoger i daginstitutioner, for uddannelsesinstitutioner og for forældre, og det altid 

med et sikkert fokus på at skabe kvalitet i børns opvækst.  

Du har forsket, undervist, vejledt, holdt foredrag, skrevet adskillige bøger og et utal 

af artikler og indlæg. Du er meget flittig og når langt ud til mange og dette med stor 

faglig bredde og god formidlingsevne. Du gør din viden, dine værdier og dine 

erfaringer betydningsfulde og inspirerende for kollegaer i den akademiske verden, for 

beslutningstagere, institutionspersonale og undervisningsinstitutioner samt ikke 

mindst for forældrene.  

 

Du står på en bred platform og når vidt ud som ansat ved "Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddannelse", som psykolog i "Landsorgsnisationen Børneringen" og 

som forfatter til adskillige artikler i bladet "Vi Forældre", hvor du også har 

tilknytning. 

 

Du har taget mange emner op, der har stor betydning for vores forståelse af børn, 

deres liv og deres behov og givet os konkret viden om deres kompetencer på givne 

udviklingstrin. Du har fokuseret på institutionsverdenen med følgende titler: 

"Udvikling og læring i Daginstitutioner", "Kvalitet i daginstitutioner", "Pædagogisk 

kvalitet i store og små daginstitutioner", Samspil og Konflikter”, ” Børns oplevelser 

af voksnes grænsesætning” derudover rigtig mange artikler og indlæg. 

 

Du har som noget af dit seneste forskningsarbejde sammen med en kollega lavet et 

projekt, hvor I grundigt har undersøgt kvaliteten af en række små henholdsvis store 

institutioner. Det er blevet set i et historisk perspektiv og ud fra både voksnes og 

børns behov. Danmark har tradition for institutioner i mange størrelser, men det er 

nyt med de mange mammutinstitutioner, som af økonomiske grunde skyder op 

mange steder. Jeres konklusion er, at de meget store institutioner kan være svære at 

overskue for både voksne og børn. Gid der vil blive lyttet til jeres forskning, når man 

skal skabe fremtidens institutioner. 

 

Vi har stor respekt for din evne til at formidle den store viden, du har. Du forstår at 

fortælle om børn med stor forståelse for deres unikke personligheder og med 

rummelighed og varme. Du demonstrerede det til fulde, da du var fast kommentator 

på tv-udsendelserne om børns sociale liv i en daginstitution for ikke så længe siden. 

Jeg tror, du fik enhver seer til at forstå børneverdenen og ikke kun de medvirkende 



børn. Og du bliver med din indlevelsesevne og varme lærende på den rigtig gode 

måde. Din personlige tilgang bliver en øjenåbner og et ideal til efterfølgelse. 

Teori og praksis smelter sammen, når man ser og hører dig.  

 

Du ser børn og deres udvikling facetteret. For dig er det enkelte barn enestående med 

et særligt potentiale og personlighed. Du belyser vigtigheden af at forstå, at børns 

udvikling, foregår gennem børnenes egen aktive deltagelse i relationer med andre, 

først og fremmest forældrene, men også daginstitutionens og skolens børn og voksne 

har afgørende betydning for barnets udvikling.  

Du pointerer at læring og udvikling foregår i samspil mellem barnets parathed på det 

givne tidspunkt og de muligheder for udvikling, der er til stede i barnets omgivelser.  

 

Du slår fast, at relationen mellem barn og voksen har betydning for udviklingen af en 

række kompetencer hos børnene bl.a. sprog , sociale færdigheder, selvudvikling, 

emotionsregulering, opmærksomhedsstyring, mentalisering, intelligens, viden om 

verden og en række andre forhold. Du fremhæver også at de fysiske rammer og 

børnenes leg og aktiviteter har indflydelse på og er nødvendig for læring og 

udvikling.  

 

I en tid hvor der er megen fokus på effektivitet, planlægning og målbare præstationer 

også for børn i daginstitutioner, er den viden og indsigt, du tilfører børneområdet 

vigtigere end nogen sinde før.  

Du sørger for at minde os om relationernes betydning, børnenes vigtige legeverden, 

børns udviklingsbehov og ikke mindst på vigtigheden af at børn trives og får 

færdigheder, indflydelse og robusthed til at klare tilværelsen. 

 

Det er med stor glæde foreningen giver Ernaprisen til Grethe Kragh-Mûller 

 

 

 

 

 

 


