
UDDANNELSESDEBATTEN

Årets emne var leg, og som noget nyt måtte deltagerne nøjes med at lege spredt ud over hele landet. I Nørre 

En håndfuld pædagoger fra BUPL Århus besluttede sig for at følge 
Uddannelsesdebatten virtuelt fra et rum i BUPL-huset, så vi kunne få 
pædagogfaglige input i en tid, hvor pædagogiske input er en mangelvare. 
Vi fandt en måde, hvor vi kunne debattere med hinanden - på afstand. 
Vi fik bl.a. vendt, om der findes dårlig leg? Om der skal gives karakterer 
for god leg? 

pædagog og master i 

børnelitteratur

Snapfoto af væggen fra  uddannelsesdebatten, der blev fulgt online i BUPL-
Huset på Kystvejen.

Man kan præge ba
rnet til at være un

dersøgende

Hvis du viser et lille barn et stykke legetøj, som kan lave 

inden man giver det til barnet, vil barnet både gentage din 

handling og undersøge, om der er andre måder at lege med 

legetøjet på.

Hvis du derimod målrettet viser barnet, at der kommer en 
-

ling uden at være tilbøjelig til at undersøge, om legetøjet har 

Vi har brug for et andet sprog

vi vil have en pædagogisk samtale. Og her kommer vi til 

værdi i sig selv eller er vejen til noget andet osv.

-

Legen set ovenfra

-

leger. Hvis den legende ikke er parat til at sige ”ja” til 
-

Når vi taler om et barn, som har svært ved at lege, er 

-

Elisa Rimpler tvivlede ikke på, at veluddannede 

gøre op med at se legen kun som en ”pause”. Og vi kan 
sagtens tage børnenes initiativer alvorligt, selv om vi 

-

hjælpe, men der er mange andre aktiviteter, som børn 
er ”nødt til” at gøre på bestemte tidspunkter, selv om 

12 Å R H U S  PÆ D A G O G E R



OM UDDANNELSESDEBATTEN
Uddannelsesdebatten er en gratis konference på to dage, som holdes hvert efterår i Nørre Nissum. Det er en slags folkemøde for professio-
nelle, som arbejder med uddannelse. ”Uddannelse” skal forstås meget bredt. Det begynder i vuggestuen og slutter omkring de videregående 
uddannelser. Typisk er torsdagens program rettet mod dagtilbud og grundskole, mens fredagen henvender sig til professionelle, som arbejder 
med ungdomsuddannelser og opefter.
 Deltagerne på Uddannelsesdebatten er praktikere og forskere. Det er undervisere og debattører. Normalt byder programmet på en blan-
ding af foredrag fra scenen (evt. med efterfølgende paneldebat og måske et par spørgsmål fra salen) og workshops, hvor man i højere grad 
er i øjenhøjde. Det er et stort plus ved Uddannelsesdebatten, at man det ene øjeblik kan stå som ekspert på scenen og det andet øjeblik kan 
debattere omkring et bord med alle andre deltagere. I år var emnet leg, og sloganet var ”Leg for livet”. De fleste oplæg er lagt ud på www.ud-
dannelsesdebatten.dk, hvor debatterne ligger som video.

Leg for livet

Personer nævnt i artiklen:

Elisa Rimpler: BUPLs formand..

Helle Marie Skovbjerg:  Legeforsker og professor.

Jacob Mark: SFs børne- og undervisningsordfører.

Lakserytteren: Rasmus Kolbe, youtuber, influencer.

Marc Malmdorff Andersen: Ph.d og adjunkt ved Aarhus Universitet.

Stefan Hermann: Rektor for Københavns Professionshøjskole.

Hvordan understøtter vi leg?

understøtter legen. Hvordan gør vi legen langtidsholdbar, og hvordan styrker vi 

• Pædagogen skal vide noget om leg. ”Voksne ved ikke, hvordan man leger som 

-rie Skovbjerg).

Skovbjerg).
• Tegning er et redskab, som burde ligge på linje med andre ting, man lærer i 

-cob Mark).

-

at kunne huske.

Fra en anden vinkel
Nøøøj, hvor var det svært at høre repræsentanten 

-
rede legen som en pædagog-opgave. Og at skolen 

godt, at man også kan blive lidt provokeret sådan 
en helt almindelig torsdag!

en meget længere historie i dagtilbud end i skolen.

Note til mig selv …
-
-
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