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Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets Erna - pris til Cand. Psych., Lektor ved 

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Grethe Kragh-Müller.  

Prisen uddeles til en person, der via sit virke har placeret sig i den pædagogisk historie eller har 

synliggjort historien gennem forskning og formidling indenfor børne- og daginstitutionsområdet. 

Ernaprisen uddeles på Dansk Pædagogisk Historisk Forenings årsmøde tirsdag den 26. april kl 

19,00 på Borgbygård, Englandsvej 358, Kastrup. Tidligere institutionsleder og fagbogsforfatter 

Lene Lind begrunder valget og Grete Kragh-Müller kvitterer med oplægget  

Det gode børneliv – børns trivsel og udvikling i børnehaven.  

Mange af Fröbels tanker om det gode børnehaveliv med fri leg og et godt udeliv er stadig en del af 

dansk/nordisk børnehave tradition. Denne tradition er dog under pres i forbindelse med den øgede 

internationalisering og presset for, at børn skal lære flere akademiske færdigheder tidligere samt 

testes for, om de nu også er dygtige nok til skolen, og til at Danmark kan klare sig godt i den 

internationale konkurrence. 

Men hvad siger børnene selv? Hvad er i børnenes øjne et godt børnehaveliv, og hvordan ser de på 

muligheden for at opnå dette i den konkrete hverdag i daginstitutionen.  

Kort begrundelse af valget: 

Grete Kragh-Müller har haft stor betydning for fagligheden i de danske daginstitutioner og for 

uddannelsen og efteruddannelse af pædagoger. Hun har været en væsentlig stemme gennem årtier, 

og har ihærdigt gjort omverdenen herunder også forældre, opmærksom på vigtigheden af at forstå 

børns verden og skabe kvalitet i børns liv. 

Grete Kragh-Müller er tilknyttet Landsorganisationen Børneringen som psykolog for deres 

institutioner. Hun har bidraget med forskning og har formidlet sin viden gennem mange fagbøger, 

artikler, undervisning og foredrag. Senest har hun sammen med en kollega undersøgt kvaliteten af 

små kontra store institutioner.  De mindre viste sig på mange måder at være bedst for børnene. En 

vigtig viden i en tid hvor politikerne favoriserer økonomiske hensyn gennem 

institutionssammenlægninger. Hun er også blevet kendt i den bredere offentlighed gennem en 

række TV udsendelser for at have givet en levende og varm introduktion til børnelivet i en 

daginstitution med stor indsigt og respekt for det enkelte barns personlighed og udvikling.  

I en tid hvor der er meget fokus på effektivitet, planlægning  og målbare præstationer også for børn 

i daginstitutioner, er den viden og indsigt  Grethe Kragh-Müller tilføre børneområdet vigtigere end 

nogen sinde før. Hun sørger for at minde os om relationernes betydning, børnenes vigtige 

legeverden, børns udviklingsbehov og ikke mindst vigtigheden af at børn trives og får færdigheder, 

indflydelse og robusthed til at klare sig i tilværelsen.  

Det er med stor glæde foreningen giver Ernaprisen til GRETHE KRAGH-MULLER. 


