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det nye i det gamle
Der sker altid lidt nyt i den gamle forening.
Det nye er, at efter sommerferien holder samlingen længe-
re åbent – fra 10-14 hver onsdag. Det nye er også, at for-
eningen fremover skal undervise de nye studerende på
Københavns Professionshøjskole, så de kan vide noget
historien. Det nye er endvidere, at bestyrelsen for fore-
ningen er ny. Og at denne nye bestyrelse består både af

nogle gamle og nogle nye.
Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen, som du kan læse mere
om inde i bladet. Her kan du også læse om det kommende samarbejde
om undervisning med KP. Og meget andet og mere.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig. Ole Schultze Henriksen fortsæt-
ter heldigvis som forretningsfører og Birgit Kragh Larsen som kasserer.
Der er alt ved det gamle. Og i øvrigt tak for indsatsen til de gamle, der
gik ud af bestyrelsen, til kustoderne og medlemmer af ERNA-
udvalget, der ikke ønskede at fortsætte og til de ihærdigt arbejdende
revisorer. Ingen nævnt og ingen glemt…

Det nye er, at Claus Henriksen er påtaget sig opgaven som museums-
vært – en ny stillingsbetegnelse og at Søs Bayer fremover er redaktør
af dette blad.

Det nye er også, at bladet ikke skifter navn. Eftersom der ingen forslag
kom til et nyt navn til foreningens blad, fortsætter det med at hedde
det gamle: NYHEDSBREV. Men for at der dog alligevel skal ske
noget nyt, kommer det fremover til at se sådan ud: #nyhedsbrev.

Det nye er, at #nyhedsbrev skifter lidt ud i udtryk – det gamle er, at alt
er ved det gamle hvad indhold og lødighed angår. Og det nye og det
gamle er, at #nyhedsbrev forsætter med at komme i en papir-
udgave…

                     #nyhedsbrevsredaktøren
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kassereren river sig
i håret!

Alt for mange, både nye og gamle
medlemmer har glemt at betale
kontingent. Lad os håbe, at det er

en forglemmelse og ikke en passiv
udmeldelse.
Det vil være dejligt at få regnskabet
til at balancere snart! Tak!
Birgit Kragh Larsen. kasserer

Indbetaling kan ske på:

reg. 5301, konto 0251430 eller

giro: +73 89786827w
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et historisk blik på en
nutidig problematik

Det er ikke første gang i Danmarkshistorien, at
der diskuteres og fokuseres på normeringer i
daginstitutionerne. Men det er første gang, at
forældre går på gaden i demonstrationer og i
protest over dårlige normeringer.

Første gang normeringer virkelig kommer på
landkortet er i det såkaldte ’Spareudvalg’ (det
var dengang man kaldte tingene ved rette navn:
spareudvalget!!) fra 1955, hvor det klart under-
streges at der ikke kan spares på personalets
lønninger: “Under hensyn til den betydnings-
fulde sociale og pædagogiske indsats, der
kræves af  personalet ved de forebyggende
institutioner, og den uddannelse, personalet
har, anser spareudvalget det ikke for muligt at
fremsætte forslag om besparelser på dette
område” (Betænkning om sparemuligheder
indenfor børneforsorgen nr. 122, 1955:60).
Udover det historisk interessante i, at man
allerede i 1952, hvor kommissionen nedsættes,
fra politisk hold mener at man kan og skal
spare på ’de forebyggende’ institutioner, så
fastslås der normeringer i både de statslige, de
privatejede og de lederejede institutioner, der
skal godkendes af ’overinspektionen). I praksis
statsbestemte standarder for forholdet mellem
børn og voksne i børnehaver, fritidshjem og
vuggestuer. Standarderne var sindrigt udregnet,
men det der betyder noget er at det kan
betragtes som et minimum, idet, som der står,
den enkelte institution afgør selv antallet af
medarbejdere (uden principelle fravigelser fra
det anbefalede hvad angår uddannede).
Forholdet mellem uddannede og uudannede
synes i øvrigt at svare til forholdet 2:1 – og
åbningstiden har stor betydning for
udregningen af antal voksne, idet man regner
med en daglig arbejdstid sammen med
børnene på 7 timer. Den gang var arbejdstiden
42 timer om ugen – og der var tit åbent om
lørdagen (hvilket der dog blev kompenseret
for i antallet af voksne).

Seierruprapporten fra 1974 – som korrekt
hedder  “Arbejdsforholdene i vuggestuer,
børnehaver og fritidshjem. Betænkning afgivet
af udvalget til gennemførelse af undersøgelse i
daginstitutionerne.”, hvor chef i Socialstyrelsen
H.C Seierrup er formand, er den mest om-
fattende undersøgelse, der er lavet om norme-
ringsforholdene i daginstitutionerne i Danmark.
Også dengang var der uenighed om normerin-
ger mellem arbejdsgiverne og det pædagogiske
personale, hvilket afspejles tydeligt og under-
søgelsen antager derfor et meget stort omfang.
Den empiriske del består af 4 dele: en post-
spørgeskemaundersøgelse, interviews, selvre-
gistreringer og observationer. Observationerne
er foretaget i 300 institutioner fordelt over hele
landet – og spørgeskemaet er udsendt til
samtlige 2.791 institutioner. De 300 institutioner
er udvalgt tilfældigt– og det er også i disse at
selvregistreringer og interviews med både
personale og ledelse er foretaget.
Observationerne er direkte registreringer hver
½ time, ’observationsrunder’, i samme ræk-
kefølge af rum og registrerende hvor mange
børn og voksne, der er tilstede i de enkelte rum
og på legepladsen. Medarbejdernes handlinger
er fordelt på 3 kategorier: “sammen med
børn”, “laver andet arbejde” og “holder pause”
(ibid.: 17) – og det er samtidigt opgjort hvilken
kategori det tilstedeværende personale er. Der
er ingen entydig konklusion af rapporten, men
en lang række mindre konklusioner og pointer,
der bla. viser, at de voksne bruger omkring
80% af deres arbejdstid på børnene.

Den omtalte uenighed viser sig ved at Social-
styrelsens ønsker en norm, hvor der i vugge-
stuer er 10 børn pr. uddannet voksne og 20
børn pr uddannet i børnehaver/fritidshjem.
Det pædagogiske personale peger på præcis det
halve: henholdsvis 5 børn og 10 børn pr
uddannet + de uuddannede. Rapporten fulgtes
i øvrigt op af den største fyringsrunde nogen-
sinde i daginstitutionernes historie i 1976.
Men tidligere i historien, i 1955, har der altså
været standardnormeringer – og de passer
nogenlunde til dem forældrene og BUPL
forlanger i dag. Søs Bayer
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generalforsamling
torsdag d. 4.april 2019.

referat af Birgit Kragh Larsen, kasserer

havns Professionshøjskole. Besøg af studeren-
de i undervisnings øjemed er i nutiden om for-
tiden, og det skal inspirere til, at de studerende
medtager historien i deres opgaver.

Birgit kom med et kort indlæg om, at aktivitet
og ressourcer ikke altid går lige op mellem
både praktisk arbejde og økonomi. Opsøgning
af nye kontakter, hvordan skal budskabet
formidles der?

Ruth fortalte kort om arbejdet med projekt
“Tidslinjen”, hvor 1940erne er i gang.  Det er
interessant, men tidskrævende at finde materiale,
selv om vi har en del i vores samling, og det
skal så kombineres med samfundshistorie.

Arbejdet med at kategorisere og digitalisere
vores bogsamling strander på økonomi, og
Ruth ser på flere muligheder for økonomisk
hjælp. Mange bøger fylder, og kassationen er i
gang, så digitalisering skal nås inden det sker,
hvilket medlemmerne også gav udtryk for.

Vores kommende deltagelse i Golden Days vil
ske i samarbejde med foreningens Studiekreds.
Jytte Hare forklarede emnerne, da overskriften i
år er “1989 - Murens fald”. Den ene bliver: “Et
pædagogisk oprør” med skelen til Lene Linds
bog “Forstå mig dog!”, og det andet “Børn
som medborgere” tager udgangspunkt i Det
tværministerielle udvalg.

Dansk Pædagogisk Historisk Forening

Vi var knapt 30 medlemmer. til årets

generalforsamling

I bestyrelsens beretning tog Ole udgangspunkt
i foreningens formål: Indsamle, registrere,
bear-bejde og formidle den pædagogiske
historie i danske børneinstitutioner.
Det var ikke lykkedes lige godt indenfor alle
områder og på alle “hylder”. Vores udadvend-
te formidling har fyldt meget, selv om vi ikke
fik så mange besøg af studerende sidst på året.
De blev indskrænket som følge af regeringens
fradrag i uddannelsesstedernes økonomi.

Derimod var vores deltagelse i Golden Days
velbesøgt på arrangementet på Vesterbro.
Færre på Borgbygård. Er spørgsmålet emnet
eller tilgængelighed, altså “lige i nærheden”?
Begge steder havde gode emner.  Historiske
Dage i Øksnehallen lykkedes ved godt sam-
arbejde med lokalarkiverne i København. Det
vil være for dyrt uden, da en stand koster om-
kring 20.000kr., men deltagelsen har historisk
relevans.
Hjemmesiden er ikke altid så opdateret, som
den burde. Mange besøger Foreningen på
Facebook, selv om de ikke derved automatisk
er medlem af foreningen, og ja den er hurtige-
re med meddelelser, hvorfor?

Tommy fortalte om arbejdet med at opbygge
en større og formaliseret kontakt med Køben-

Forretningsføreren har ordet
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ERNA-prisen
ERNA-prisen blev i år tildelt Den Kritiske
Pædagogiske Højskole. Ulla Liberg motiverede
tildelingen, der i år er lidt usædvanlig: dels
’plejer’ prisen at gå til en enkeltperson, dels en
person, der har historiske meritter. Kritisk
Pædagogisk Højskole blev netop fremhævet
ved at være et kollektiv, at gå nye veje, sætte
kritik på dagsordenen igen – og ved endnu ikke
at have oparbejdet historiske meritter. Kritisk
Pædagogisk Højskole er så meget nutid!

Højskolen, ved 3 repræsentanter (og flere andre
tilstede) kvitterede med 3 taler, der fortalte om
bevæggrunde, baggrunde og værdier, der ligger
til grund for Højskolen samt hvem de er: både
studerende, undervisere, forskere, pædagoger
m.fl.

Og så med en politisk tale, et slags manifest for
Højskolen og nutiden, der samtidigt var en
takketale.

Regnskab

Birgit kommenterede, at medlemskontingentet
er vores eneste reelle indtægt, og også i år
mangler endnu en del indbetalinger. Vores 3
udsendte Nyhedsbreve har holdt sig på
mindste portosats. Udgift til alarm må vi bare
sluge og den stiger hvert år.
Kassererens forslag om stigning af årskontin-
gent fra 2020 blev hurtigt vedtaget. Og det
bliver for enkeltmedlemmer: 165 kr., for par:
230kr, og foreninger og institutioner: 320 kr.
Kassereren havde fundet et udateret papir i en
mappe med forslag om, at kontingentet på
135 kr. i 2011 skulle stige med 10 kr. og årligt
gennem en årrække. Det er så delvis opfyldt!

Forslaget fra bestyrelsen om, at studerende er
kontingentfri, uden stemmeret og får #nyheds-
brevet sendt elektronisk blev vedtaget med 4
stemmer imod. Argumentet var, at mange
medlemmer af vores Facebook gruppe er
studerende, og kan vi få dem som medlem-
mer og forblive som medlemmer efter
uddannelsen, så kan den pædagogiske historie
videreføres.

Til bestyrelsen ønskede Ruth Ingemann og
Ingrid Colmorten og Finn Thomsen ikke
genvalg, men Ole Schultze Henriksen, Janni
Milsted og Birgit Kragh Larsen fortsætter.
Nyvalgte blev: Søs Bayer, Claus Henriksen og
Benny Schytte.

Birgit Lerstrup blev genvalgt til suppleant. Og
der var ikke flere, der ønskede at opstille.
#

Smil og koncentration under generalforsamlingen

Ulla Liberg motiverer årets ERNA-pris
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tak for ERNA-prisen
af Kritisk Pædagogiske Højskole

Den kritiske pædagogiske højskole vil gerne
sige mange tak for tildelingen af Erna prisen!
Opbakning, engagement og deltagelse i
projektet betyder alt for dets udvikling og
slagkraft. Jo flere perspektiver, jo flere kritiske
stemmer, vi kan samle, desto bedre og skarpere
modstand kan vi mobilisere. Vi vil i det
følgende benytte anledningen til at rette et
kritisk blik på nogle af de tendenser i tiden,
som vi finder problematiske.

Det naturliggjorte, selvfølgelige i samfundet kan
hurtigt blive en glidebane mod fremmedstyring,
umyndiggørelse og uetisk praksis. For os at se
kan det pædagogiske ikke adskilles fra det
samfundsmæssige. At forholde sig kritisk til
pædagogik og pædagogisk arbejde, er også at
forholde sig kritisk til det eksisterende samfund,
dets kultur og normer.

At rette et kritisk blik på vores institutioner er
en start. Tag f.eks. daginstitutionerne. Hvorfor
putter vi børn i institutioner? Det kunne se ud
som om at børnene mest af alt er i vejen. De
er i vejen, fordi “vi” skal bruge begge deres
forældres arbejdskraft. Sådan er det, men
synes vi egentlig at det er godt sådan? Hvornår
har vi besluttet, at det skal være sådan?

I takt med at den kapitalistiske
produktionsmåde blev udbredt, blev arbejdet
skilt fra livet. En kapitalistisk logik kom til at
dominerer og er nu så integreret i vores
samfund, at vi vanskeligt kan forestille os
andet. Et sundt handelsmarked og
profitmaksimering er blevet vigtigere end
sunde relationer, meningsfuldt samvær og
mennesker der har det godt. Ikke fordi vi
ønsker det sådan, men fordi vi er blevet fanget
og lokket til med tryghed og forbrugsgoder.
Nu er det er svært at slippe ud! Konsekvensen
er bl.a. en uhyrlig opsplitning af det
menneskelige fællesskab. Væk med de gamle,
børnene, de syge og de åndssvage. De u-
profitable, dem tager institutionerne sig af.
Der sker ganske vist også en masse godt,
glædesfyldt, udviklende og inspirerende i
institutionerne, men perspektivet har forskub-
bet sig. Vi er kommet alvorligt i tvivl.
For nu at blive ved daginstitutionerne. Er de til
for børnene, er det et godt sted at gøre sit
børneliv?   

For vi lukker øjnene, når vi dagligt forlader
vores børn, men vi ved godt, at der er noget
galt. Vi kan ikke bære adskillelsen. Vi kan ikke
bære, at børnene græder, når vi går fra dem –

Janni Milsted overrækker ERNA-prisen

ERNA-statuetten

modeleret af
Tove Raknes
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så vi kan få et arbejde. Og tidlig indsats er
faktisk det, der virker bedst, det er det mest
effektive!
Barndommen – livet lige nu – det kan ikke
komme her og fylde. Der skal klargøres og
klædes på – på med jernskjorten. Så, aflever dit
barn i dårligt normerede vuggestuer og børne-
haver. Her skal vi nok få det bedste ud af  den
unyttige barndom. Vi har store planer –
læreplaner – som skal sikre, at vi ikke spilder
tiden. Vi er i konstant konkurrence, for i
Danmark skal vi leve af  vores kloge hoveder.
Ikke én dag må overlades til tilfældighederne.
Man kalder det New Public Management – vi
skal køre vores institutioner som Google driver
deres virksomhed. Færre voksne til flere børn,
der skal trives bedre og opnå det maksimale
læringsudbytte. Det kan sagtens lade sig gøre –
Google gør det. Vi mangler bare den rigtige
metode og den rigtige konsulent til at indføre
den. Er det det vi ønsker at byde vores børn,
os selv og vores samfund?

så vi griber til afledning og skynder os
fortvivlet videre – hver dag!
Men der er faktisk en god grund til det hele,
lyder det. For at kunne begå os i verden, må vi
socialiseres, til arbejdslivet. For en dag at kunne
gøre os i livet, skal vi være dygtige og duelige,

Danielle Mercier, Caroline Rasmussen og Tobias Nyegaard Jelkær Larsen

fra Kritisk Pædagogisk Højskole kvitterer med taler.

Kritik af praksis,

ændringer af

praksis og hvad der

kendetegner den

gode praksis står i

centrum.

Det, tror vi, bliver

historie engang, og

derfor vil vi gerne

opmuntre med

denne pris….
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Golden
Days 2019

DPHF deltager igen i år i Golden Days
festivalen  så sæt allerede nu et kryds i
kalenderen d. 12 og 18 september.
De to arrangementer vi  deltager med “Et
pædagogisk opgør” og “Børn Som
Medborgere” er lavet i samarbejde med en
gruppe i foreningen “ studiekredsen” der
beskæftige sig med og skriver om nutidige
problemer i pædagogikken.
I kan få mere af at vide om de to
arrangementer når vi nærmere os dagene bla. i
den avis Golden Days sekretariatet udgiver i
august og på vore Facebook gruppe “ Dansk
Pædagogisk Historisk Forening.
Desværre vil teksten om vores to
arrangementer i den avis festivalen udgiver
fremtræde i en meget forkortet udgave, på
grund af  et krav om meget få anslag. Men
sådan er vilkårene. Så her de oprindelige
tekster:

et pædagogisk opgør
12/9 kl. 17 – 19

I perioden omkring murens fald kom en
betydningsfuld bog for dansk pædagogik “
Forstå mig dog” skrevet af  daværende
daginstitutionsleder Lene Lind. Hun beskrev
en pædagogisk praksis med fuld inklusion af
børn og familier med særlige behov og med
udgangspunkt i barnets perspektiv. Den var et
opgør med meget af den praksis, hun

oplevede var børnenes vilkår i mange
daginstitutioner. Pædagogikken er på mange
områder stadig meget aktuel. Det er hun
blevet bedt om at perspektivere og diskutere
af  Dansk pædagogisk historisk forening.
Børnehuset Vor Frue i Sct. Peders Stræde 7,
1453 Kbh. K.
Gratis
Tilmelding oleschultzehenriksen@gmail.com

børn som medborgere
18. september 2019 kl. 17 – 20

Murens fald og Sovjets opløsning opfattes af
mange som et symbol på nye strømninger,
også i vores del af verden. Havde disse
strømninger betydning for børns mulighed for
demokratisk deltagelse i samfundslivet?

I 1989 inviterede Det Tværministerielle
Børneudvalg 5 kommuner til at være med i et
projekt om børns deltagelse, medbestemmelse
og medansvar i samfundslivet. Formålet var at
tage børnene alvorligt og give dem stemme og
etablere en demokratidiskussion på områder
af  børns liv, der ikke hidtil havde været i fokus.
Dansk Pædagogisk Historisk Forening og
BUPL Storkøbenhavn har inviteret deltagere
fra projektet til her 30 år efter at diskutere og
perspektivere erfaringer og oplevelser. Og at
se på hvordan det står til med børns
demokratiske deltagelse i dag.

BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750
Ballerup
Gratis. Der serveres en sandwich fra kl. 17.
Tilmelding: BUPL Storkøbenhavns
hjemmeside senest den 17/9 kl. 12.00. og
DPHF: oleschultzehenriksen@gmail.com
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Artiklen er under oversættelse, for at indgå i en spansk bog om
dansk pædagogik, udgivet af Rosa Sensat. Dele af den har
endvidere været bragt som kronik i Politiken.

“Træd varsomt, thi her
bliver Mennesker til”
Om daginstitutioner og curriculum i Danmark

Af studiekredsen i DPHF:

Tove Hammar, , Jytte Hare,  Drude

Helweg, Ulla Liberg,  Jytte Mølgaard

plus Søs Bayer

Engang havde de store drenge i børnehaven lavet en

klub. En hemmelig klub. Hver dag efter frokost

mødtes de et sted på legepladsen, hvor hegnet løb mellem

nogle store buske og græsmarken udenfor. En dag gik

drengene i gang med at grave under hegnet. De arbej-

dede længe og i mange dage. De hentede børnehavens

skovle og spader, og de gravede. Pædagogen var blevet

opmærksom på drengene og hun holdt bare diskret øje

med dem... I mange dage.

 En dag havde drengene gravet et hul hele vejen ud

under hegnet. Nu stod de lidt og kiggede. På tunellen

og på hinanden. En af drengene begav sig ned i hullet

og fik sig mavet igennem og ud på den anden side af

hegnet. Her stod han lidt. Så tissede han på græsset

i udkanten af marken, hvorefter han kravlede tilbage

igen. Da han var kommet tilbage, gik drengene i gang

med at dække tunnelen og hullet til. Få dage efter

kunne man faktisk ikke se, at der engang havde været

en tunnel...

Denne historie fortæller mange ting. Den for-
tæller blandt andet om en gruppe børn, som
er i gang med noget, der har betydning for
dem, og om en pædagog som bevidst lader
børnene have deres leg i fred. Den fortæller
også, at disse drenge trods alt hellere vil være i
børnehaven end udenfor. Og historien illustre-
rer også, at det ikke nødvendigvis er det
færdige resultat af en leg, der er betydnings-
fuldt, men selve legen.

curriculum i Danmark
Med en ny dagtilbudslov, som trådte i kraft d.
1. juli 2018, har børneinstitutionerne i
Danmark fået en ny formålsparagraf, § 7,
hvori der står : “Dagtilbud skal fremme børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem
trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor
legen er grundlæggende, og hvor der tages
udgangspunkt i et børneperspektiv”.

Formuleringen er ny – og den betyder, at leg
betragtes som grundlæggende for børns
trivsel, læring og udvikling, og som noget helt
nyt, at der skal der tages udgangspunkt i et
børneperspektiv. Danmark har en tradition for
at betragte legen som det mest grundlæggen-
de, men de sidste lidt over 20 år er der blevet
sat stigende fokus på læring. I Serviceloven fra
1996 blev der første gang formuleret en
officiel formålsparagraf  for dagtilbuddene,
som samtidig blev et pædagogisk tilbud til alle
børn. I stykke 3 står: “Dagtilbuddene skal give
muligheder for oplevelser og aktiviteter, der
bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreati-
vitet og sproglige udvikling samt give barnet
rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse,
samvær og mulighed for udforskning af
omgivelserne”. Her betragtes legen som en
aktivitet i egen ret på lige fod med læring. I
2003 suppleres Serviceloven med Lov om
læreplaner, en lov, der understreger at der skal
foregå en kvalificeret og bevidst læring i dagin-
stitutionerne, både vuggestuer, børnehave og
fritidshjem – og at det skal ske gennem 6
forskellige temaer, der tilsammen angiver den
didaktiske retning for læringsbestræbelserne.
Legen falder ud som begreb.
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Siden 2004 er der således kommet et forstær-
ket fokus på, at børnene skal lære noget, mens
de er i vuggestue og børnehave, og at denne
læring skal kunne dokumenteres og måles. Det
synes at bygge på en tankegang om, at vi må
vide, hvad vi får for pengene. Og det har
betydet, at der samtidigt er udviklet en omfat-
tende test- og dokumentationskultur, der skal
sandsynliggøre, at børnene vitterligt lærer
noget.

Danmark er kendetegnet ved, at over 90% af
småbørnene går i daginstitution, fra de er ca 1
år gamle til de ca. 10 år gamle forlader fritids-
hjemmet. En del af institutionerne i Danmark
er integrerede, hvilket betyder at børnene kan
gå i en institution fra de er helt små og til
skolealderen, i nogle tilfælde helt frem til 10
års alderen. Ellers er det mest almindelige, at
institutionerne er delt mellem vuggestue, til ca
3 års alderen, børnehaver, frem til skolealderen
og fritidshjem, der er en institution ved siden
af skolen. Det betyder for barnet, at der er en
del skift, hvor de dels skifter institution og dels
skifter relationer til børn såvel som voksne. I
1800-tallet gik en gæv dansker, nordjyske

Christen Kold, rundt og byggede skoler, og i
den forbindelse er han citeret for ordene:
»Træd varsomt, thi her bliver mennesker til«.
Virkeligheden er i dag en anden, idet daginsti-
tutionerne for småbørnene både er en realitet
og en hverdag, hvorfor man kan sige, at det i
høj grad er her, at ’mennesker bliver til’.

Med lov om læreplaner fra 2004 og det for-
øgede fokus på didaktik og læring i daginstitu-
tionerne, hævder nogle forskere, at daginsti-
tutionen er blevet til barnets første uddannelse-
sinstitution, mens andre fastholder, at det der
skal foregå i daginstitution skal have et andet
indhold og en anden karakter, også af læring,
end i skolen.
En vidensmæssig uenighed, der historisk
betød, med loven fra 2004, at synet på børne-
nes leg i mange sammenhænge er blevet til en
forståelse af  leg som metode til børns læring.
Legen blev til et instrument i den pædagogiske
planlægning og værktøjskasse. Med den nye
lov fra 2018 reetableres legen som en vigtig del
af barnets dannelse – og der er mulighed for,
at legen reelt bliver et grundlæggende element i
barnets hverdag og ikke reduceres til et
middel. Det kræver dog en anden omtanke,
eftertanke og et anderledes pædagogisk
vidensgrundlag.

børn, barndom og leg
At betragte barnet og barndommen som
havende værdi i sig selv og se på legens betyd-
ning for barnets udvikling går tilbage til Jean-
Jacques Rousseau (1762), som så legen som
barnets naturlige udtryksform. Friedrich Fröbel
er ophavsmand til begrebet børnehave, og
hans udformning af  småbørnsopdragelse har
historisk set medvirket til at danne grund-lag
for børnesynet i den danske børnehavepæ-
dagogik og pædagoguddannelse.
Fröbel fremsætter blandt andet følgende teser
i 1840’erne: “Børnehaven er et nødvendigt
supplement til hjemmet. Opdragelsesfælles-
skabet med jævnaldrende er væsentligt for
børn. Samfundet kræver professionelle
småbørnsopdragere. Opdragelsen skal ske
gennem leg. Børnehaven skal være en del af  et
uddannelsesforløb – men ikke en forskole.”
(Schwede 1997).  Fröbel betragter ganske vist
her børnehaven som en del af et uddannelses-
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forløb, men netop ikke som en skole, hvilket
sætter fokus på både læring og leg og på det
forhold, at børn altid lærer noget.

Man kan argumentere for, at når legen bliver
underlagt en mål-middel tænkning, så sker der
en didaktisering af legen på en sådan måde, at
der ikke længere er tale om leg. Det er i høj
grad den danske børnekulturforsker, Flemming
Mouritzen,  der bruger ordet ’didaktisering’ af
legen, nemlig når der i højere grad bliver tale
om undervisning og at have intentioner med
legen – at ville noget med børnenes leg på de
voksnes præmisser.

Både børnekulturforskningen og dele af den
udviklingspsykologiske forståelse af legen
peger nemlig samstemmende på, at leg har
nogle bestemte karakteristika:
- Leg er frivillig – og starter oftest med en

(sproglig)handling: “Du er den” eller “skal vi
lege?”. Den opstår nogle gange også helt
ordløst, men princippet er, at man kun kan
være med hvis man vil. Hertil kan tilføjes: og
så længe man kan være med til at bestemme.

- Legens formål er  legen : den har intet andet
formål end legen selv. Puttes der andre for-
mål ind i legen, er spørgsmålet om det så
overhovedet er en leg. Tunnelen er fx bør-
nenes helt eget projekt. Og man kan tilføje,
at en stor del af  legens formål er at få legen
til at fortsætte.

- Legen varer så længe, den varer, så længe
den giver mening for deltagerne. Når legen
er tømt for indhold, er legen slut. Det bety-
der så til gengæld også, at man ikke kan lege
på tid. En leg slutter når den slutter – og
ikke når klokken eller de voksne erklærer
den for slut.

Legen er barnets måde at være til på i verden.
Når børn skal vente på noget, på maden eller
på bussen, så sker der noget, og en leg kan gå i
gang. Eller når de kommer på legepladsen.

Eller ind på stuen. De kan slet ikke lade være.
Vuggestuebarnet sikrer sig næsten altid at have
et stykke legetøj i hånden. De går i gang, så
snart muligheden er der. Med et eller andet.
Alene eller sammen med andre. Leg er
børnenes måde at udforske, undersøge og
være i verden på.

Pædagogiske aktiviteter er noget andet. Det er
planlagte og målrettede aktiviteter. Det skal der
også være i en daginstitution og for de voksne
handler det om at tage ansvaret for barnets
dannelse og udvikling på sig.
Småbørnspædagogikken i danske vuggestuer
og børnehaver har en lang tradition for at
tilbyde børnene et fagligt indhold inden for
mange områder og for at imødekomme og
støtte børnene i deres bestræbelser for på alle
mulige måder at lære verden at kende og at
kunne begå sig i den. Legen har her en
fremtrædende plads som en grundlæggende
livs- og læringsform, hvor børn udtrykker sig
og udvikler kompetencer. Børnenes aktive
deltagelse og indflydelse på hverdagen og
aktiviteterne har i sig selv et overordnet formål.
Det er livsduelighed og fremtidens demokra-
tiske borgere, som dannes her.

I en børnehave sagde pædagogen en dag:
“Kom! Vi vender bordene om, så bliver de til
skibe. Hvem vil med ud og sejle?”
Pædagogens opgave er at åbne muligheder og
give rammer. Hvis legen er glæde, smitter
glæden og inddrager den anden / de andre
voksne. Pædagogens rolle er på den ene side at
holde sig væk og på den anden side at bidrage
med inspiration, materialer og samvær. Legen
henter også næring fra opmærksomme voksne,
som vil lytte, og som vil hjælpe.

Efter frokost legede børnene i vuggestuens fællesrum.

En gruppe af  de store børn, alle lidt over 2½ år

gamle, løb efter hinanden rundt om madrasserne midt
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på gulvet, mens de skød med fingrene og sagde: “Bang”

og grinede. Søren var den eneste, som ikke skød. Han

løb lige efter Henrik. Det var Henrik, der løb forrest.

Søren satte farten op, han ville uden om Henrik, som

bare skød løs, imens han grinede. Søren så vred ud.

Han råbte: “Nej” og fik fat i Henriks trøje. Henrik

stoppede og sagde: “Nej” til Søren. Drengene begyndte

at slå på hinanden, hvorefter de faldt ned på gulvet, hvor

de sloges og hev hinanden i håret.

De andre børn, som bare var fortsat med at løbe,

stoppede nu op og sagde: “Nej, nej.” Henrik sagde:

“Ja”, og de holdt op med at slås. Begge drengene rejste

sig op og kiggede sig lidt omkring. Ole, Karina og

Niller stod med hinanden i hånden og grinede og sagde:

“Ja, ja, goddag”. Søren tog deres hænder og sagde: “Ja,

ja, goddag”. Henrik kom hen til dem og sagde et eller

andet og tog deres hænder og sagde: “Ja, ja, goddag”.

Børnene i denne historie er i den grad på
arbejde. De værner om deres leg, og de finder
selv en løsning på konflikten. De er ikke i gang
med at øve specifikke faglige kompetencer, de
er i gang med at ruste sig til en uforudsigelig
fremtid. “Fortæl børn, at leg er vigtig”, sagde
professor i udviklingspsykologi Dion Sommer i
Radio 24syv i december 2017: “Vi fik som
homo ludens forspring for neandertaleren
gennem vores lange periode med leg og make

believe. Forestillingen om at kunne tilpasse sig
skiftende virkeligheder, hvis de skulle forekom-
me. Leg er fantastisk vigtig i daginstitutionen i
dag. Hvor man får et beredskab gennem
myriader af lege i alle mulige sammenhænge.
En mental forberedelse til uforudsigelighed.”

Men leg er andet og mere end en forberedelse
til uforudsigelighed. Leg er på mange måder
den mest viglige ting i børns liv og udvikling,
men den er også meget mere end det. Den er
en del af  den menneskelige kultur. Den hol-
landske kulturforsker Johan Huizinga, sagde i
sin bog “Homo Ludens” i 1938 at: “Al menne-
skelig kultur opstår og udvikler sig i leg – og
som leg “….

Legen er dermed ikke kun barnets – og det vil
være en begrænsning kun at betragte leg som
en betydningsfuld del af barnets udvikling og
læring. Det kan føre til den før omtalte
’didaktisering ’ og dermed til lovgivning og
fastsættelse af læringsmål. Leg er kultur – og
før kulturen. Så leg er også en indføring i
kulturen – og en udvidelse, udvikling og fast-
holdelse af  samme. Og dermed er den ikke
noget der er forbeholdt børnene. Leg er
forbeholdt menneskene.

relationer og venskaber
Barnet er menneske i verden i sin egen ret, og
den nye dagtilbudslov understreger netop legen
som et grundlæggende princip. Der skal altså
være tid og plads til at lege, i det tempo, med
de interesser og kammerater, som er de vigtige.
Legen er (også )børnenes. Hvis man vil vide
noget om børnenes perspektiv, skal man se på
legen, se hvad børnene er optaget af. Børne-
perspektivet er fuldstændig centralt. Den nye
dagtilbudslov argumenterer hermed indirekte
for at give masser af tid tilbage til børnene, det
kræver nemlig masser af tid, hvis legen skal
komme i gang, og børnene skal have mulighed
for at fordybe sig.
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En god ven er en, der er god at lege med – og
man lærer hinanden at kende ved at lege sam-
men: Tobias på 5½ år: “En god ven, det er
bare sådan noget med en, man kender. Så
spørger man: Vil du, kan du lege? Og sådan
noget. Og så leger man lige pludselig med en,
og sådan bliver man venner.” Tiden er en vigtig
faktor. Det tager tid at bygge en leg op, og det
tager tid at blive venner. Det er ikke usædvan-
ligt, at børns venskaber grundlægges i vugge-
stuen. Sabrina på 4 år: “Vi har været venner
tusind…” Jessica på 4½ år: “I vuggestuen. Det
er meget for lang tid siden så.” Sune på 6 år:
“Det var lang tid, vi blevet venner. Det er
længe siden.”

Relationer og venskaber er afgørende, for at
børn kan opleve at være en del af fællesskabet
og blive respekteret og lyttet til. På den ene side
såre enkelt, på den anden side umådeligt kom-
pliceret. Det er gennem legen, børnene udvikler
relationer og venskaber. Det er i vuggestuen og
i børnehaven, at børnene møder hinanden og
øver sig i at være sammen med andre børn, at
blive sig selv sammen med andre. Og deres
muligheder er helt afhængige af de rammer,
den stemning, de strukturer og den planlæg-
ning, de voksne tilbyder dem. Det er de voks-
nes ansvar at skabe en positiv atmosfære og
sikre, at der skabes plads til leg, og at den
afbrydes mindst muligt.

For børnene er det altid alvor; hvis vi ser nogle
børn være intenst optaget af en leg, så ved vi,
at der foregår noget vigtigt. At bygge en leg op
er en meget avanceret og kompliceret øvelse,
og det kan tage lang tid at få aftalt regler og
vilkår. Legens forhandlinger er rent faktisk en
praktisk øvelse i demokrati, man afpasser sig
efter hinanden: Hvad skal legen gå ud på?
Hvem skal være med? Hvor skal vi lege? Hvem
skal gøre hvad? Hvad for nogle regler vil vi
have? Hvis man ikke når til enighed, falder
projektet fra hinanden, og legen kommer ikke i

gang. Hvis man når til enighed, går legen i gang
og tager sit eget løb formentlig afbrudt af  nye
impulser og fornyede forhandlinger undervejs.

Små mennesker trives, vokser og udvikles i en
meningsfuld hverdag med tilbagevendende
rutiner samt de særligt tilrettelagte aktiviteter,
som er et resultat af pædagogernes planlæg-
ning. Hvor pædagogisk praksis rettes mod
dannelse af det hele barn og ikke mod kom-
petencer inden for bestemte områder. Hvor
det tages alvorligt, at man ikke kan lære børn –
eller for den sags skyld voksne – om demo-
krati, ligeværdighed eller medbestemmelse på
anden måde end ved at praktisere den. Hvis
legen derfor kobles til et bredt læringsbegreb
forstået som dannelse, opfattes legen ikke som
et middel, men som et mål i sig selv. Som den
danske idehistoriker, Lars Gert Hammershøj,
har udtrykt det, så handler dannelse om “ at
blive menneske gennem andre, og legen er som
skabt til dannelse, fordi både leg og dannelse
forgår i frihed og er aktiviteter, der er formål i
sig selv: man leger for at lege og dannes for at
dannes.”

Danmarks nye curriculum, den nye dagtilbuds-
lov fra 2018, hvor legen igen kommer i fokus,
kan indvarsle andre tider. Den kan muliggøre,
at forholdet mellem leg, læring og frivillighed
kan nuanceres, at forholdet mellem undervis-
ning og læring kan kvalificeres, at ’didaktiserin-
gen’ kan antage andre former – og at børn og
voksne kan mødes i leg, uden intention, plan-
lægning og mål. Og dermed grundlæggende
diskutere de voksnes professionelle rolle,
dannelsen og børnenes perspektiv og selvstæn-
dighed:

Mikkel, 3 år, legede med vand på børnehavens

legeplads. Han var optaget af vandet i mere end 45

minutter. Pædagogen havde tilrettelagt legemiljøet med

ballonfisk, med propper, med spande, rør og meget

andet. Hun havde udvalgt seks børn og sikret sig den

store balje og sørget for fred og ro. Man kunne gøre lige

det med materialerne, man havde lyst til, og det gjorde

børnene. Resultatet var børn i dyb optagethed og

medundersøgende voksne. Mikkel sagde efter 45

minutter: “Jeg er færdig. Må jeg godt gå ud og lege?”

#
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Hurra. Lotte Kærså

bliver 90 år i år

Lotte har fået Erna prisen i 2008 og kvitterede
med en dejlig musikalsk optræden.
Lotte Kærså er pædagog, komponist og
forfatter. Hun har undervist mange pædagoger
bl.a. på Årskursus på Danmarks lærerhøjskole.
Mange børn kender alle de dejlige sange, som
Lotte har skrevet med både tekst og musik.
Lottes samarbejde med sine sønner i gruppen
Kærså og græsrødderne har vi alle nydt meget.
Lotte er en gevinst for alle børn og voksne.
Tak til Lotte og hjertelig til lykke fra Dansk
Pædagogisk Historisk Forening.

Janni Milsted, bestyrelsesmedlem

samarbejde mellem Dansk

Pædagogisk Historisk Forening

og Københavns

Professionshøjskole (KP)

studerende, som sammen med deres under-
visere har besøgt foreningen.
Især i 2018 og 2019 har foreningen gennemført
en række undervisnings forløb for pædagog-
studerende fra Københavns Professionshøj-
skole. Dette samarbejde bliver nu udmøntet i
mere systematiseret form, via et pilot projekt
samarbejde med professionshøjskolen, som
gælder for resten af 2019.

Undervisningen vil konkret omfatte alle de
pædagogstuderende, der begynder på uddan-
nelsen d. 1. september 2019. Det vil komme til
foregå i foreningens lokaler/Borgbygård, hvor
samlingen og udstillingen også bliver en del af
undervisningen. Indholdet i undervisningen vil
have blik for såvel pædagogikkens historie som
professionens historie.

I begyndelsen af  2020 vil pilotprojektet blive
evalueret og erfaringer herfra vil kunne danne
udgangspunkt for et mere permanent
samarbejde mellem foreningen og Kp.

Eilif  Tommy Johansen, best. medlem

Som alle ved, arbejder foreningen aktivt for
formidling af  pædagogisk historie og har på
den baggrund intensiveret sine aktiviteter på
dette område. Derfor har foreningen kontaktet
Københavns Professionshøjskole (KP) med
henblik på et samarbejde under parolen:  Fra

historie – til nutid og fremtid.

Samarbejdet med Københavns
professionshøjskole tager udgangspunkt i at
“pædagogisk historie”, nu indgår i den nye
pædagoguddannelse fra 2014. Og samtidig har
vi selvfølgelig en interesse i, at gøre os mere
synlig i forhold til de kommende pædagoger.
Gennem årene har foreningen fået gode
erfaringer med undervisning af  pædagog-

nye åbningstider
Fra den 1. september udvides
åbningstiden en smule, så den derefter
vil være

    onsdage

    fra kl. 10 til 14
Kom endelig forbi – eller sæt dig ned
og arbejd.
Der er kaffe på kanden…….

kort
foreningsnyt
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legens tidslinie
- de 10 vigtigste nedslag i historien om legens betydning
de seneste 450 år

Af Søs Bauer

1560: Pieter Bruegel, en hollandsk maler,
offentliggør et billede af  en landsby i leg.
Man mener at kunne identificere 80 forskellige
lege og selvom titlen senere bliver ’Børnelege’
er den misvisende. Det er helt sigende, at man
ikke kan identificere hvem der er børn og
hvem der er voksne: både børn og voksne
leger – sammen. Barndommen opstår efter-
følgende som en særskilt periode.

1840: Friedrich Fröbel
grundlagde den første
’Kindergarten’ i Tyskland.
Fröbels pædagogik byg-
ger på, at legen er børns
naturlige udtryksmiddel,
og at børn vokser gennem
leg, så legen skal beskyttes
og stimuleres gennem sær-
lige materialer – ’lege-
gaver’ – som er konstru-
eret med en pædagogisk hensigt. Omkring
1900-tallet kom den første Fröbel-børnehave
til Danmark.

1876-79: Den første legeplads blev anlagt i
Ørstedsparken i København. Det var et stort
grusbelagt terræn med bænke omkring.
Området adskilte sig blandt andet fra parkerne
ved, at man gerne måtte bevæge sig uden for
stierne. Nogenlunde samtidigt åbner Søren
Sørensen sin ’legeskole’ – et sted hvor børn
kan lære at være og lege sammen – inden de
skal i skole. Det er dog særligt borgerskabets
børn.

1900:
Sigmund Freud
grundlægger psyko-
analysen, der
interesser sig for
drømme, barn-
domserindringer og børns udvikling. Freud er
kendt for at påpege den barnlige seksualitet og
for at betragte legen “som Kongevejen til

1762: I opdragelsesroman
’Emilie’ formulerer Jean-
Jacques Rousseau sit syn på
pædagogik, barndom og børn,
hvis naturlighed og
bevægelsesfrihed han mente,
man ikke burde hæmme.
Rousseau fremhæver legen
som en naturlig virksomhed af
egen værdi.
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barnets indre”. Heraf legeterapien (som Anna
Freud udvikler) og betragtningen om, at legen
kan medvirke til at bearbejde traumatiske
oplevelser. Leg ses mere og mere kun som et
element i børns udvikling.

udfordring
Denne tidslinie er Søs Bayers bud
på højdepunkter i legens historie.
Den er lavet på opfordring af og
i samarbejde med EVA, der
bringer den i deres seneste
tidskrift. Her skal den bruges til
eftertænksomhed – og som en
udfordring.

Søs udfordrer derfor Benny
Schytte til at tænke efter,
kommentere og komme med sit
bud. Reglen er at mindst 3 af
ovenstående skal blive stående.
Den tidslinie, med kommentarer,
bringes i næste nummer af
#nyhedsbrev.

Derefter udfordrer Benny én....

1989: FN’s Børnekon-
vention blev vedtaget
af  FN’s medlems-
lande.
Børnekonventionen fasts-
lår bl.a., at børn har ret til et liv med lege og
aktiviteter, som de selv har medindflydelse på.
Det sidste er vigtigt at fremhæve. Leg er en
aktivitet, der indeholder en stor grad af med-
og selvbestemmelse.

2018: Den styrkede pædagogiske læreplan
træder i kraft med et styrket fokus på værdien
af  børnenes leg. Denne læreplan kan ses som
en modvægt til læreplanen fra 2004, hvor en
lov for første gang i den danske historie be-
skrev hvad der skulle ske i dagtilbud: læring.
Loven kunne betragtes som et opgør med
legen og legens betydning. Den pædagogiske
læreplan fra 2018 fremhæver dog fortsat
den læringsmæssige værdi af  leg.
#

1958: LEGO-klodsen, som vi
kender i dag, lanceres på
markedet.
Legetøj er i øvrigt begyndt at
blive massefremstillet og med
LEGO-klodsens fremkomst
efterfølger en sand eksplosion
af fabrikeret legetøj.
Således antages det, at et barn i
1950’erne havde omkring
6 stykker legetøj, hvor et barn
i dag har over 600.

1938: Johan Huizinga ud-
sender det kulturhistoriske
værk: HOMO LUDENS
Det legende menneske).
Her ses legen ikke som et element i børns
udvikling, men som en del af  kulturen. “Al
menneskelig kultur opstår og udvikler sig i leg
– og som leg “. Hvis legen som leg ophører,
og med det menes som frivillig, unyttig og
ikke materiel aktivitet, ophører kulturen også.

1970: Legen ses primært som en drivkraft i
børns udvikling, men samtidigt ses en interesse
for at se legen som en udtryk for kultur -
børnenes egen kultur. Det kan samles i
begrebet ’børnekultur’, der særligt fremhæver
den kultur børnene skaber indbyrdes og uden
voksne – i leg og andre aktiviteter. Denne
kultur indeholder ikke sjældent antiautoritære
elementer og en bearbejdelse af  tabuer. Disse
to legeopfattelser eksisterer side om side.
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Englandsvej 358, st. 02

2770 Kastrup

adresseliste
bestyrelsen

Ole Schultze Henriksen, forretningsfører

Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris

tlf: 4753 0047   mobil: 2372 7347

e-mail: oleschultzehenriksen@gmail.com

Birgit Kragh Larsen, kasserer

Flodvej 1, Smørumnedre, 2765 Smørum

mobil: 2177 5748

e-mail: k.aa.larsen@mail.tele.dk

Janni Milsted

Mjølnerparken 48, 2200 København N

mobil: 2818 1757

e-mail: Jannimilsted@jorslevlyst.dk

Eilif  Tommy Johansen

Rosens Kvarter 8B, 2620 Albertslund

mobil: 2178 8732

e-mail: eiliftommy@gmail.com

Claus Henriksen, museumsvært

Dybbølsgade 59, 1tv, 1721 København V

tlf: 5181 2747

e-mail: aach1954@gmail.com

Søs Bayer, #nyhedsbrevsredaktør

Prinsessegade 7A, st tv, 1422 København K

mobil:  3021 9054

e-mail: sbayer@mac.com

Benny Schytte

Bissensgade 13, 1773 København V

mobil: 2146 5614

e-mail: bennyschytte@mail.dk

suppleant

Birgit Lerstrup

J.P.E. Hartmanns Allé 2B, 2500 Valby

tlf: 3616 2262   mobil: 5194 2262

e-mail: birgit@lerstrup.dk

ERNA-udvalget

Ulla Liberg

Godthåbsvej 241, 2.tv, 2720 Vanløse

mobil: 6055 8064

e-mail: ullaliberg@gmail.com

Jytte Hare

Græse Bygade 3, 3600 Frederikssund

mobil:

e-mail: jytte.hare@gmail.com

Maibritt Iversen

c/o II Stenurten

Rantzausgade 53, 2200 København N

tlf:  3535 5332

e-mail: GG35@buf.kk.dk

fra bestyrelsen: Janni Milsted

revisorer
Birgitte Helmo

Røsågade 1, st tv, 2300 København S

tlf:

e-mail: birgitte@helmo.net
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