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I 1880’erne åbnede de første danske legepladser, og i dag er det svært 
at forestille sig park, parcelhuskvarter og skolegård uden dette særlige 
rum for leg og læring. Fra 1800-tallet og frem til i dag har legepladsen 
været under lup: Udviklingspsykologien omkring Første Verdenskrig 
gav os et nyt syn på legen som et nødvendigt stadium i udviklingen af 
mennesket, og efter 1945 kom legen og legepladserne for alvor i fokus 
som led i ”socialisering til demokrati”. Med tiden er sikkerhed og 
standardisering af legepladsens fysiske rammer blevet big business: 
Kompan blev et verdensfirma for udendørs leg, mens Lego sneg sig ind 
på børneværelserne.

Bogen forbinder den danske legeplads’ udvikling med de store 
fortællinger om børn – især i byerne – og om barndommens 
forandring gennem 150 år, med udgangspunkt i den banebrydende 
skrammellegeplads, der åbnede i Emdrup den 15. august 1943. 
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”Skrammellegepladsen var ikke kun en sensation i Danmark. Efter krigen gik 
idéen verden rundt. Tidens mest betydningsfulde pædagoger og psykologer 
tog den til sig, og internationale gæster lagde vejen forbi Emdrup. Oplevelsen 
slog næsten benene væk under de besøgende. Som den engelske havearkitekt 
og børnesagsforkæmper Lady Allen of Hurtwood huskede det, indså hun 
øjeblikkeligt, at her var noget nyt, der rummede uanede muligheder for at 
vende børns hang til at gøre oprør mod en tankeløs og fantasiløs skole til 
noget positivt for dem selv og samfundet.”

Om forfatteren
Ning de Coninck-Smith (født 1953) er professor ved Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Hun 
har vundet flere priser og været forskningsleder på store projekter, 
som Dansk Skolehistorie bind 1-5, Skolen for livet og p.t. Kvindernes 
Universitet.

Om serien
Skrammellegepladsen er 60. bog i serien 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, 
der bl.a. omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.
dk.
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