
Robuste barn vokser på 
(og i) trær!

- med fokus på risikofylt lek i naturen med 
utgangspunkt i livsmestring og bærekraft

INGIRID GEIRSDATTER HELAD KJÆR



Oppsett for kurset

10:00 – 11:30 Introduksjon til temaet

Forankring og presentasjon av tematikken 

11:30 -12:10 LUNSJ

12:10 -13:10 Naturen og de voksnes rolle i risikofylt lek

Hvordan er vår rolle som voksne med barn ifbm deres risikofylt lek?

13:10-13:30 Tid til å delta på læremiddelutstilling pluss skifte v/behov..

13:30 – 15:00 ish Vi går UT i NATUREN! (møte utenfor I bygget – bak)

Refleksjoner over tema vi har drøftet, ute i naturen 

– inkl. naturens muligheter og voksnes rolle



Hvem er jeg og hvem er dere…?





Noen innramminger…

…definisjoner

og forankring av tema…

Bærekraft…

Livsmestring…



Definisjon - BÆREKRAFT…

…«En utvikling som 
imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge 
mulighetene for at 
kommende generasjoner 
skal få dekket sine behov.»



Kunnskapsdepartementet, 2017

Hva er BÆREKRAFTIG UTVIKLING  i barnehagen?



…som del av verdigrunnlaget…

Kunnskapsdepartementet, 2021

Hva er BÆREKRAFTIG UTVIKLING i SFO?



…som del av tverrfaglige temaer i 
overordnet del i læreplanverket…

Kunnskapsdepartementet, 2017

Hva er BÆREKRAFTIG UTVIKLING i skolen?



«Ablilities or adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively
with the demands and challenges of everyday life»

OVERSATT…

..Evnene til tilpasset og positiv adferd som gjør det mulig for individer å håndtere 
hverdagens utfordringer og krav på en effektiv måte. WHO, 1999

?

HVA ER LIVSMESRING?



…handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv

Helsedirektoratet.no, 2019

HVA ER LIVSMESRING?



4 faktorer som fremmer barns livsmestring

1. Gode relasjoner 

…trygghet, gjensidighet (hver sin tur), glede og stimulering

… trygg tilknytning (følelse av å bli forstått, verdsatt og godt ivaretatt)

2. Positive følelser

…trivsel og velvære, fravær av negative følelser og bedre mestring av senere utfordringer

…speile/sette ord på gleden – forsterker den positive følelsen

3. Støtte til regulering av negative følelser

…negative følelser (sinne /irritasjon) må aksepteres

…bekrefte med trygghet, ro og ved å sette ord på de neg. følelsene

4. Mestring

Lekhal og Drugli, 2019



Kunnskapsdepartementet, 2017

Hva er LIVSMESTRING i barnehagen?



…nevnes ikke eksplisitt…MEN…

Pkt. 2.2. Barndommens egenverd

… «…SFO skal bidra til barnas mestring og opplevelse av egenverd.»

Pkt. 2.3. Trygghet, omsorg og trivsel 

… «SFO skal fremme barnas fysiske og psykiske helse og bidra til at de opplever glede og 
mestring. SFO skal støtte utviklingen av trygge og gode relasjoner barna imellom, 
mellom barna og personalet og mellom personalet og  barnas foreldre. SFO skal fremme 
inkludering og bidra til at alle barna har mulighet til å utvikle vennskap. Barna skal få 
støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 
følelser. Barna skal ha mulighet til både aktivitet og hvile i løpet av tiden de tilbringer i 
SFO.

Pkt. 2.5 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

… «SFO skal støtte barnas naturlige nysgjerrighet og lyst til å skape og være kreative, 
engasjerte og utforskende. Innholdet, arbeidsformene og det fysiske miljøet i SFO skal 
støtte opp under barnas lyst til å leke, skape, utforske  og mestre»

Kunnskapsdepartementet, 2021

Hva er LIVSMESTRING i SFO?



…som del av tverrfaglige temaer i 
overordnet del i læreplanverket…

Kunnskapsdepartementet, 2017

Hva er LIVSMESTRING i skolen?



Undervisning i livsmestring på skolene og utvikling av programmer for å jobbe målrettet med 
LIVSMESTRING…



…livsmestring kan ikke læres kun gjennom informasjon eller diskusjon alene

.. praktiske erfaringer i støttende læringsmiljø! WHO, 1999



Vi trenger ikke programmer for å jobbe med livsmestring 

… vi må se på muligheten som ligger i barnas lek

… vi må støtte de i den 

… særlig i risikofylt lek 

… helst i naturen…



Kan bevegelse, lek og friluftsliv bidra til livsmestring…?

Lund-Fasting, 2020

Skummelt-artig

Barns kroppslige væremåte

Behov for bevegelse

Frisk luft

Sosiale relasjoner

Kjent med egen kropp

Samhandle med andre i 
bevegelse og lek

Glede og utfoldelse 
i bevegelse

Bedre motoriske ferdigheter Stryket selvfølelse og 
økt mestring

Bedre psykisk helse 



Hvorfor bevegelse…?

Kroppsfilosofi….

…Våre opplevelser i verden bygger på 

kroppens erfaringer/persepsjon

Holistisk menneskesyn…

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014, Sandseter & Kvalnes, 2021)

Merleau-Ponty: Fransk filosof (1908-1961)



En oppdagelsesreise…..

Der barna…
…Utforsker
…Blir kjent med seg selv (muligheter og begrensninger)

…Utvikler seg og lærer nye ting
…Prøver og erfare

..gjennom spenning i LEKEN…

(Sandseter & Kvalnes, 2021)



«..voksne kjefter på meg når jeg løper, men jeg 
bare må løpe, jeg kjenner det inni her…» 

(gutt 6 år peker på brystet sitt)

«…Barn er også mye mer aktive enn voksne. Jeg
har aldri sett en voksen som henger opp ned fra et
klatrestativ. Mange barn liker også å gjøre ting som
de ikke får lov til, som å klatre på taket og springe 

utenfor skolegården…» 

(jente 6 år)



«…Det er gjennom å våge å ta sjansen på å 
kaste seg ut i lek og aktiviteter de ikke har 
prøvd før, å prøve og feile, at barna møter og 
lærer om verden…»



Prakisfortelling….



Den RISIKOFYLTE leken…

…spennende og utfordrende lek som involverer usikkerhet og en risiko for fysisk skade 

(Sandseter & Kvalnes, 2014, s. 14-15)



Den RISIKOFYLTE leken…

Kjennetegnes av…

Lek med STOR HØYDE

Lek med STOR FART

Lek med FARLIGE REDSKAPER

Lek nær FARLIGE ELEMENTER

Lek som innebærer KAMP

Lek der barn kan FORSVINNE/GÅ SEG BORT

(Sandsether, 2014, s. 14-15)

Lek som innebærer SAMMENSTØT

OVERFØRT risiko/spenning (fra å observere andre barns risikolek)

(Kleppe et al, 2017)

1-3 år…



…en progressiv tilnærming til risiko…

Csikszentmihalyi (1934-2021), 
amerikansk-ungarsk psykolog

En balanse - knivsegg – «skummeltartig» - «det kiler i magen»



En balanse - knivsegg – «skummeltartig» - «det kiler i magen»

Adreanlin - «adrenalin kick»
Endorfin - smertelindrende &
«rusfølelse»

Csikszentmihalyi (1934-2021), 
amerikansk-ungarsk psykolog



«Sensation seeking»

…spenningssøking…

…denne er ulik…



Risiko – hva er risiko….?

Subjektiv risiko

vs

Objektiv risiko…



Risiko og kjønn…

Flere gutter enn jenter søker spenning og risiko i leken…

…annen oppfatning av hva som er risiko (subjektiv risiko)

…pga. evolusjonshistorien…?

…pga. sosialisering og oppdragelse?



SIKKERHET RISIKO

Barns mulighet for 
risikofylt lek…
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Fordeler med risikofylt lek…

Barna oppsøker aktivt den risikofylt leken, MEN regulerer selv risikoen etter egne 
forutsetninger etter erfaringer de har gjort tidligere… (forskning på skolebarn (7-11 år) og 
barnehage (4-5 år)

ERFARINGSGRUNNLAG FOR Å VURDERE RISIKO…

-øker høyde/fart, eller skli på ryggen eller med hodet først

- minker høyde/fart eller finner andre kreative strategier for å redusere risiko..



Fordeler med risikofylt lek…

Opplever RISIKOMESTRING!

…gjennom erfaring blir de rustet til å håndtere plutselige risikosituasjoner på en
hensiktsmessig måte…

Opplevelser av spenning i leken gir kroppslige og psykiske erfaringer for å 
håndtere utfordringer senere i livet…





Ulemper med risikofylt lek… SKADER/FOREBYGGING

Sikkerhetslovgivning ifbm. planarbeid og utforming av barns lekesteder

…reduksjon i aksjonsradius – mindre i Norge enn andre land

- overvåkes mer

- mindre lek i natur/nærområde/nabolag

- mindre selvorganisert lek

Hvorfor…?

- «stranger danger»

- trafikk

- trygghet å ha barna inne…

Risikostyringsstrategier/
forebygging



Ulemper med risikofylt lek…

SKADER/JUS…..

…nedgang de siste årene

…98% småskader..

Er dette bra…?



SIKKERHET RISIKO

Barns mulighet for 
risikofylt lek…





REFLEKSJON…

Hvilke behov har barna for å prøve ut grenser og bli kjent med seg selv og sine omgivelser i vår 

barnehage?

Hvilke mulighet har barn i vår barnehage til å leke i utfordrende miljøer som muliggjør spenningsfylt lek?

Hvordan kan vi som jobber i barnehagen fremme eller begrense barns mulighet til å søke spenning og 

utfordringer?

I hvilken grad lar vi barna gjøre egne vurderinger og ta egne avgjørelser om håndtering av risikoelementet 

i sin lek slik at de oppøver en god risikomestring?

I hvilken grad vurdere vi hvert enkelt barns spenningsbehov, mestring og mot opp mot grenser vi setter?

I hvilken grad har vi felles grenser for alle barna?

I hvilken grad tar vi foreldre med i diskusjonen om betydningen av spenningsfylt lek, og hva slags risikoer 

og hvor store risikoer man skal la barna få møte?



Barriærer og fasilitatorer for risikofylt lek…



Den RISIKOFYLTE leken…

Kjennetegnes av…

Lek med STOR HØYDE

Lek med STOR FART

Lek med FARLIGE REDSKAPER

Lek nær FARLIGE ELEMENTER

Lek som innebærer KAMP

Lek der barn kan FORSVINNE/GÅ SEG BORT

(Sandseter, 2014, s. 14-15)

Lek som innebærer SAMMENSTØT

OVERFØRT risiko/spenning (fra å observere andre barns risikolek)

(Kleppe et al, 2017)

1-3 år…



- NATUREN som arena…



«Affordances»

…Landskapets/rommets innbydelse/muligheter

Gibson Amerikansk psykolog
(1904-1979)

Potensielle «affordances»

Realiserte «affordances»

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)



«Affordances»

…Landskapets/rommets innbydelse/handlingsmuligheter

«…persepsjon handler om å sanse 
handlingsmuligheter i miljøet, for deretter å 
gjøre noe. Man kan derfor si at  bevegelse 
fører til oppdagelse av nye «affordances», 

og nye «affordances» åpner for nye 
bevegelser…»

Gibson Amerikansk psykolog
(1904-1979)

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)



«Affordances»

…Landskapets/rommets innbydelse/handlingsmuligheter

…er underlagt ulike betingelser/restriksjoner

- individuelle (motorisk/fysisk, kognitivt og emosjonelt)

- fysiske, sosiale og kulturelle miljøet Gibson Amerikansk psykolog
(1904-1979)

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)





«Uterommet»

En viktig arena for barnas helhetlige utvikling og varierte og allsidige lek….

(Storli, 2019)

Særlig grunnleggende bevegelser og 
motorisk kompetanse…



«Affordances» i «uterommet»

De YNGSTE…kortere aksjonsradius…

….Hvordan er «Uterommet» innenfor en kortere 
aksjonsradius utformet?

- løsmateriale som har mange handlingsmuligheter

….Hvordan er landskapet/stedet i «Uterommet»?

- manipulerbart (vann/snø/sand ol.)

- ujevnt? 

…Er det tilrettelagt for sosial lek?

- Mest aktiv sammen (kroppslig kommunikasjon) 

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)



«Affordances» i «uterommet»

De ELDSTE…kortere aksjonsradius…

…Den sosiale leken i «uterommet»

- når/hvor leker barna sammen?

…. Hvordan er landskapet/stedet «Uterommet»?

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)



«Uterommet»

Hvilke muligheter ligger i uterommet i deres barnehage/skole/SFO?

Hva kan de ulike elementene by på av aktiviteter/leker?

Lag en plan for bruken…

Mulighetene endrer seg gjerne etter årstid…

Varier bruken av landskapet og utnytt mulighetene

Kan det gis problemløsende oppgaver?

La barna utforske landskapet

Reflekter over hvordan man kan tilrettelegge uteområdet…

(Fjørtoft, 2019)



Kompleksiteten i «Uterommet»

Løsmaterialer og flyttbare småleker… bla. naturmaterialer..

(Fjørtoft, 2017; Storli, 2019)



Tilrettelegge/videreutvikle «uteområdet»…

… tau

… hengekøye

… løsmaterialer

… materialer/planker el.

FOTOKILDE Espira

FOTOKILDE Utdanningsnytt



Tilrettelegging av «Uterommet» - digitale muligheter…



AR – augmented reality

…augmented reality (utvidet virkelighet) 

…erstatter ikke virkeligheten (VR), men legger på et ekstra lag med digitalt innhold på det 
virkelige…

I Ila barnehage har de en digital møteplass som er et lite rom, innredet som en hule fra juratiden. 
Ved hjelp av AR-teknologi kan barna også se dinosaurene som levde på denne tiden gjennom linsa 

på iPaden. Dette gir en følelse av å befinne seg midt mellom disse store, forhistoriske dyrene. Også i 
uterommet i barnehagen blir AR-teknologien brukt på lignende måte. Her filmes det med iPaden
med AR-appen, slik at sluttresultatet blir en video der dinosaurene går rundt sammen med barna 

på lekeplassen.

Tilrettelegging av «Uterommet» - digitale muligheter…





- VOKSENROLLEN…



De voksnes rolle i «uterommet»

…Uavklart…?

…samtidig har man stor MAKT/INFLYTELSE…

Storli, 2019



«Den barnlige dynamikk»

Barns særegne måte å være på i lek…

…særlig koblet til de yngste barna…

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)

Buytendijks: Nederlandsk antropolog 
(1887-1974)



«Den barnlige dynamikk»

KJENNETEGN…

1. Mangel på retning…

a) Spontanitet/mangel på 

retning/rotete/uforståelig

b) ex. Tur (voksnes mål vs. 

barns spontanitet)

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)



«Den barnlige dynamikk»

KJENNETEGN…

1. Lidenskapelig instilling…

a) Patisk (gresk patos – følelse)

…koblet til sansestimulerende (følelsesladde) handlingsmuligheter

…følelsesmessig forbindelse til leken/handlingen som griper/berører

gjør at man hengir seg i leken

b) Gnotisk (gresk gnosis – erkjennelse/viten/kunnskap)

(Storli, 2019; Lund-Fasting, 2014)



De voksnes rolle i «den frie leken»

…Personalets innstilling, viten (kunnskap) og menneskesyn

- klima som er lekvennlig, leknøytralt eller lekfientlig..

Trygge og nære relasjoner

Gode rollemodeller - planlegge, sette i gang, vise engasjement og interesse

Hvilket omfang forekommer lek

Hvor utviklet, kreativ og langvarig leken er

Storli, 2019



De voksnes rolle i «den frie leken»

… Personalgruppen..

- felles syn/regler på hva er «god omgangstone» for ALLE?

…Personalet må stimulere nysgjerrighet, kreativitet og nyskapende evner

- la barna bruke miljøet og miljøet på en ukonvensjonell måte

…Personalet må spre seg i «uterommet»

- la barna bruke miljøet og miljøet på en ukonvensjonell måte

Storli, 2019



De voksnes rolle i «uterommet»

… Trygghet!

- voksne som er tilstede fysisk og tilgjengelig psykisk (særlig for de yngste, men også de eldste)

- «la barna være aktivt i fred» – barna leker selv og voksne er oppmerksomt tilstede

Storli, 2019

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter (2022)





«…det artigste jeg vet, er det jeg nesten ikke tør…»





Gjør-det-godt etikk

…barn må få boltre seg i spennende og 
risikofylt lek som kan gi dem positive 
opplevelser, selv om det kan være 
skadelig for dem. 

Unngå-skade etikk

…barn må beskyttes og skjermes met det 
som kan være fysisk og mentalt skadelig 

for dem.



Gjør-det-godt etikk

…barn må få boltre seg i spennende og 
risikofylt lek som kan gi dem positive 
opplevelser, selv om det kan være 
skadelig for dem. 

Unngå-skade etikk

…barn må beskyttes og skjermes met det 
som kan være fysisk og mentalt skadelig 

for dem.



Ulemper med risikofylt lek… SKADER/FOREBYGGING

Sikkerhetslovgivning ifbm. planarbeid og utforming av barns lekesteder

…reduksjon i aksjonsradius – mindre i Norge enn andre land

- overvåkes mer

- mindre lek i natur/nærområde/nabolag

- mindre selvorganisert lek

Hvorfor…?

- «stranger danger»

- trafikk

- trygghet å ha barna inne…

Risikostyringsstrategier/
forebygging
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«Risk reframing»

Jobbe med å forsøke å snu på synet på risikofylt lek 

…fremheve de positive effektene av denne typen lek og endre hvordan man kan 
håndterer denne typen lek.. 



Sokrates, Gresk filosof

Kunnskap styrer handling….



«Utfordringspedagogikk…»

Gunnar Breivik



TIPS…

Personalet bør være obs på barns behov for å prøve ut grenser og bli kjent med seg selv 
og sine omgivelser

Personalet bør være bevisst på den påvirkningen de har som fremmende eller
begrensende faktor for barns mulighet til å søke spenning og utfordring

Personalet bør sørge for at barna får mulighet til å leke i utfordrende miljøer som muliggjør
spenningsfylt lek

Personalet bør la barna gjøre egne vurderinger og ta egne avgjørelser om håndtering av
risikoelementet i sin lek slik at de oppøver en god risikomestring

Personalet bør vurdere hvert barns spenningsbehov, mestring og mot i lys av eventuelle 
grenser som settes, heller enn å ha felles grenser for alle

Personalet bør ta foreldre med i diskusjonen om betydningen av spenningsfylt lek og hva
slags og hvor store risikoer man skal la barna få møte

Sandseter & Kvalnes, 2021



Hvordan adressere 
risikofylt lek i 

barnehagen…?



TIPS – barnehagelærere, lærere/ansatte i skolen/SFO

Sandseter & Kvalnes, 2021



TIPS!!!
- Videre lesing og fordypning i temaet…

https://podcasts.apple.com/hu/podcast/episode-112-risikofylt-lek-med-ellen-beate-hansen-
sandseter/id1025955272?i=1000563353362


