Leg med
Børn leger mindre og mindre og bliver hurtigere og hurtigere voksne. Det
er en skam, ikke så meget fordi BR og Toys ”R” Us gik konkurs efter
svigtende salg, men fordi leg per definition bare er smadderskægt og
endda kan være med til at redde verden fra sikker undergang. Alle vi
voksne løber jo indtil videre bare forvirrede rundt og efterspørger kreative og innovative løsninger på de problemer, som FN formulerede med
sine 17 verdensmål. Men i stedet for al den nyttesløse voksensnak burde
vi tage ved lære af vores små børn, som inde i stuen formentlig prøvekører
tusserne på tapetet eller tyrer en tallerken pasta carbonara op på væggen. For når børn leger, tester de hypoteser om verdens sammenhænge
og bedriver en form for videnskab, som takket være deres uhæmmede
kreativitet og innovation frembringer overraskende resultater, fantastiske
opdagelser, nye genstande, ideer og løsninger. Faktisk lige præcis, hvad vi
har brug for, hvis vi skal udrydde fattigdom, redde klimaet og gøre verden
bare nogenlunde sjov at lege i for fremtidens børn og barnlige sjæle.

“En verden uden leg ville være et ganske trist sted.
For leg er en af de aktiviteter, der grundlæggende
gør livet værd at leve. Leg er glæde, virkelyst, interesse, morskab og fællesskab.”
- Marc Malmdorf Andersen

”Som forsker interesserer leg mig især, fordi
fænomenet præsenterer en enorm metodisk
udfordring at undersøge videnskabeligt. For
hvordan undersøger man på en velkontrolleret
facon en adfærd, der af natur er sprælsk og
spontan, enormt varierende og uforudsigelig?”
- Marc Malmdorf Andersen
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