
Datum:

Plats: Skogen

Balanserad Risk

Aktiviter Fördelar

Lekar med pinnar
Fantasi (trollstav, fiska osv.) 
Matte (storlek, längd, vikt, 
jämförelser, räkna)
Roligt
Konstruktion
Samarbete
Verktyg (plocka upp saker, peta 
osv.)

Risker
Vissa rollekar kan resultera i en 
skada, (t. ex. krigslekar) eller att 
vissa barn blir rädda.
Barn kan snubbla.

Inkludering
Se till att alla barn får tillgång till
pinnar om de vill. Hjälp dem samla
om det är svårt med
tillgängligheten. Se till att stojiga
lekar inte stör de lugnare lekarna.
Alla lekar ska få utrymme.

Analys:

Kurragöma Det är roligt
Barnen springer, samarbetar,
kommer överens om regler,
räknar, turas om, hanterar
rädslor (Vad händer om ingen
hittar mig?), resiliens (orka hitta
alla, orka vänta tills en blir hittad).

Pedagogerna kan inte se alla
barn.
Barn snubblar när de springer.

Åtgärder
Skapa trygghetsregler för att 
minimera risker tillsammans med 
barnen, så att alla barn ska förstå 
varför.
Exempel: svärdlekar – endast 
pinne mot pinne. Om pinnarna 
kommer i kontakt med kroppen 
får barnen två chanser till, den 
tredje gången släpper vi leken för 
dagen. Då är vi för trötta för att 
kontrollera pinnarna.

Kom överens med barnen om 
hur långt de får gå i skogen. Var 
är gränsen? Vad ska de göra om 
de skulle uppleva att de har gått 
vilse? (sitta vid ett träd) Bestäm 
ett ljud (ropa, blåsa i visselpipa) 
som barnen känner igen, och när 
de hör ljudet ska de komma 
direkt. Barnen vet att det erbjuds 
en större frihet.

Om barn har svårt att höra, se till
att det är ett lämpligt ljud eller att
de har något i sin ficka som
vibrerar (t. ex. en gammal mobil
som går att ringa till), eller så kan
en vuxen gömma sig med barnet. 

Risken för att snubbla finns men fördelarna överväger vida risken för eventuell skada. Antal fall är få, risken att falla och få allvarliga skador är liten. 
Det finns ett förtroende mellan mig och barnen att de lägger ner pinnen när jag ber dem, eftersom de förstår reglerna och vet att det är för deras egen säkerhet, och att de kan leka nästa gång. Detta
håller leken inom en säker ram utan att det kompromissar med äventyret. 
Fördelarna med kurragömma överväger vida risken att gå vilse, särskilt som vi har etablerat ett förtroende, och vi har lekt det på gården många gånger så att detta är nästa steg i deras lek.
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