
PRESSEMEDDELSE marts 2017 Ernaprisen 

Dansk Pædagogisk Historisk Forening uddeler årets Ernapris til Kultursociolog Benny Schytte, 

forsker, forfatter og foredragsholder inden for idéudvikling, pædagogik og design af udemiljøer i 

daginstitutioner, skoler, boligområder og byens rum. 

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 25. april           

kl. 19 – 21 på Borgbygård, Englandsvej 358, Kastrup.                                                              

Tidligere lektor i pædagogik Ulla Liberg begrunder valget, og Benny Schytte kvitterer med 

oplægget: Med himlen som loft - legepladsens kulturhistorie med fokus på legepladsens 

pædagogik i dag og i fremtiden. 

Kort begrundelse af valget:                                                                                                                         

Ernaprisen uddeles i år for 28. gang. I år går den til kultursociolog Benny Schytte, som er en kendt 

person i den pædagogiske verden. Han har igennem årene afholdt utallige velbesøgte og 

inspirerende kurser og foredrag for pædagoger, lærere og forældre omkring kropslige aktiviteter for 

børn og unge i børneinstitutioner og skoler. Kurserne har omhandlet leg, idræt og motorik, gøgl, 

akrobatik, børn og kultur, legepladser, skolegårde samt udeleg og friluftsliv.                                                                                                           

Derudover har han været involveret som konsulent i at opbygge udendørs legemiljøer i hele landet 

og også deltaget i samarbejde i flere nordiske lande. 

Han var i 10 år formand for Dansk Legeplads Selskab og også redaktør af deres tidskrift 

Legepladsen. De var kendt for at afholde en årlig konference, som holdt liv i debatten om 

betydningen af de fysiske rammers betydning for udelivet i institutioner og skoler. Som frivillig har 

han været med til at starte den idrætspædagogiske forening TAGFAT, hvor han siden var tovholder.                                                                                                                                                                                                                      

Benny Schytte har  skrevet og været medforfatter til en række bøger bland andet Tagfat – om idræt i 

det pædagogiske arbejde, Leg med idræt, Plads til leg og idræt, En idrætslegeplads skal ligge i 

vejen, Folkeskolens udeanlæg, Mere bevægelse i byens rum. Pædagogisk kvalitet på legepladsen.                                                                                                         

I foråret kommer der endnu en bog fra prismodtageren med titlen Legepladspædagogik.                      

Det har altid optaget Benny Schytte, hvordan de voksne på forskellig måde kunne være med til at 

inspirere og udfordre børn og unge til nye spændende opdagelser og lege udendørs.                                             

Vi er sikker på, at med hans mange initiativer på forskellige områder indenfor bevægelse og udeliv, 

har han været med til at gøre det bedre for mange at være barn og ung i Danmark.                                 

Utrætteligt fortsætter Benny Schytte med at kæmpe for, at børns leg og kropslige udfoldelse får 

bedre muligheder ved udvikling og planlægning af legepladser og udemiljøer.                               D                                                       

Han har været konsulent i flere daginstitutioner, hvor udemiljøet har trængt til at blive optimeret 

efter mange års satsning på det indendørs. Erfaringer og resultater fra nogle af disse 

udviklingsprojekter viser legemiljøer, som kan være til inspiration for mange institutioner, som har 

mere forsømte og kedelige udemiljøer.  

Benny Schytte kan være med til at holde liv i den gode danske tradition med, at der kan være mere 

læring og udfordring ved den frie leg på en spændende legeplads, end de mere skoleprægede 

aktiviteter ved borde indendørs i institutionerne. Men det kræver også, at der er voksne, som vil 

være med til at udvikle og inspirere daginstitutionernes legepladser og udemiljøer. 

Det er med stor glæde foreningen giver Ernaprisen til BENNY SCHYTTE. 


