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Hvordan kan man se potentialet i børns vilde og farlige lege? Kan man gå på kompromis med sikkerheden?
Hvorfor er det vigtigt, at børn også får mulighed for at lege vilde og farlige lege? Og hvornår er lege vilde og

farlige?

Børns og unges vilde og farlige lege kan være konfliktfyldte og kaotiske, og alligevel viser forskning, at
legene rummer en række vigtige sociale, psykiske og motoriske udviklingspotentialer. Denne bog handler
om, potentialet i de vilde og farlige lege. Der er mange eksempler fra forskellige steder, hvor børn mødes og
leger; naturbørnehaver, kampkulturer og sportspladser, haver og byrum, og naturligvis også institutioner,

skoler og børnenes hjem.

Bogen er skrevet af en række forskere fra Danmark og Norge. Den er redigeret af Jens-Ole Jensen, som er
leder af Forsknings- og udviklingscenter for Børn og unges kultur ved VIA University College og Ellen Beate

Hansen Sandseter som er førsteammanuensis i fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne
Høgskole.
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