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Til pressen 

 

Børn har ret til leg 

Politikere, forskere og Anders Morgenthaler debattere om Danmark lever op til FNs 
børnekonvention på konference i København i morgen 

Multikunstneren Anders Morgenthaler, landets førende legeforskere og politikere diskuterer 
børns leg på en konference onsdag den 13. november i København arrangeret af 
professionshøjskolen UCC , Aarhus Universitet og den danske afdeling af den globale NGO 
”International Play Association (IPA)”.  

- Frihed til leg er faktisk en rettighed, børn har. Det fastslår FNs Børnekonvention. I Danmark 
er vi lidt for selvsikre på, om vi lever op til konventionen, siger Carsten Jessen, der er 
formand for den danske afdeling af IPA og legeforsker ved Aarhus Universitet. Han 
fortsætter: 

- Vi blevet så bange for, om børn lærer nok til at klare sig i den internationale konkurrence, 
at vi kun tænker på læring og glemmer legen. Det er ikke leg, politikerne og embedsmænd 
tænker på, når de planlægger den nye heldagsskole, siger han.  

- Leg er nødvendig for børn, både her og nu og i et livsperspektiv. Forskningen viser, at det er 
den frie leg, der skaber den opfindsomhed og det gå-på-mod, der kan sikre vores globale 
konkurrenceevne i fremtiden. Hvis vi lader børns udvikling styre af vores frygt og kun satser 
på læring, så har vi allerede tabt. 

Konferencen begynder kl. 10 og afsluttes med en politisk høring mellem kl. 15.15 og 16.15 
med deltagelse af  Anni Mathiesen,MF, Venstre, Rosa Lund, MF, Enhedslisten, Tue 
Hækkerup, Borgerrepræsentationen, Socialdemokraterne, Claus Staal, kandidat til 
Borgerrepræsentationen, SF.  
 
Sted: UCC, Strandvejen 93, 2100 Kbh Ø. 

Pressekontakter:  
Henrik Tarp Vang (sekretær for IPA), UCC 
Tlf.: 4189 7047, email: htv@ucc.dk 
Carsten Jessen (formand for IPA), Aarhus Universitet 
Tlf.: 5149 1034, email cj@dpu.dk 

 
Konferencens program: 
09.30 – 10.00 Kaffe og croissanter 
10.00 – 10.15 Velkomst v/ Carsten Jessen, Aarhus Universitet og formand for IPA-Danmark 
10.15 – 10.45 Leg set i et livsperspektiv v/ Erik Sigsgaard, UCC 
10.45 – 11.15 Leg set i et udviklings- og læringsperspektiv v/ Jan Kampmann, RUC 
11.15 – 11.30 Pause 
11.30 – 12.00 Leg set i et erhvervsperspektiv v/ Ann Charlotte Thorsted, AAU 



12.00 – 12.30 Leg set i et kunstnerisk perspektiv v/ Anders Morgenthaler 
12.30 – 13.15 Frokost 
13.15 – 14.45 Workshops 
1)   Leg og bevægelse v/ Glen Nielsen, Københavns Universitet 
2)   Leg og medier  v/ Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet 
3)   Leg og det farlige v/ Helle Skovbjerg Karoff, Aalborg Universitet 
4)   Leg, skole og dagtilbud v/ Carsten Jessen, Aarhus Universitet 
14.45 – 15.15 Kaffepause 
15.15 – 16.15 Høring med indbudte politikere 

 

 


